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অর্থাৎ 

ধাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্জাল। ও গ্রাম্য শব্জের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিঃ আরব, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত 

শব ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও জধুনিক ধর্পসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ব এবং 

ার্ধ্য ও অনাধ্য জাতীয় বৃত্ধাস্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও এ্রীতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ 

ব্যকিগণের বিবরণ ; বেদ, যেদাঙ্গ, পুরাণ, তক্ত্রঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার হল্দোবিদ্যা, ভ্ঞার, 

জ্যোতিষ, অক্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, তৃতত্ব, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আলে প্যাচ 

হোমিওপযাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী ষতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা: 

শিপ) ইল্রজাল, কৃষিতত্ব। পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্র 

সারসংগ্তহ অকারাদি ধর্ণানুক্রামক যৃহদভিধান 

১3108111311) 
(24 বি, ৫ 

অষ্টাদশ ভাগ ০ 11883 ১) 
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বস্স্রক--বিবাহ 

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্বাজার, বিশ্বকোষ-কার্ধ্যালয় হইতে 

জ্বীনগেন্দ্রনাথ বস্থ কর্তৃক সঙ্কলিত ও 
প্রকাশিত । 

কলিকাত। 

২০ নং কাটাপুকুর লেন, বাগ্বাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে 

জ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র ত্বারা মুদ্রিত। 
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বস্ত্রডুষণ 
৮ 

পা 

বস্ত্রক (ক্লী) বস্ত্র, পরিধেয় 
| ূ 

(ক্লী) বন্ত্রনির্মিতং কুটটিমমিব। ১ ভত্র, ছাতা। ; 

বন্ধন্ত কু্টমং ক্ষুদ্রগৃহং । ২ বজ্সনির্মিত গৃহ, কাপড়ের ঘর । 

বস্ত্রকুল, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ । 

বন্ধ্গৃহ (ক্লী) বর্জনির্ষিতং গৃহং। বজ্তরনির্িত শালা । চলিত 

তাবু । পধ্যায়__-পটবাদ, পটময়, দৃষ্য, স্থল । (ত্রিকা* ) 

বন্তগ্রস্থি পং) বসত গ্রন্থঃ । পরিধান-বস্তের গ্রন্থণ ! পরধ্যায়-_ 

উচ্চয়, নীবী। তরিকা”) চলিত কথাম়্ স্্রীলোকেরা গো-গেরে। বলে। 

বস্ত্রঘর্রী (সী) বন্রনিশ্মিতা ঘর্থরীব। বাগ্যস্ত্রবিশেষ । 

বস্ত্চ্ছন্ন (ব্রি) পরিধৃত বাস, বস্ত্াত। 

বস্ত্র্দ (তরি) বন্্দানকারী । স্িয়াং টাপ। বজ্জদা | (খক্ ৫1৪২০) 

বন্ত্রদানকথা। (ক্লী ) বাসদান, ইহা বিশেষ পুণ্যজনক। সৃর্ধ্য 

ও চন্রগ্রহণকালে অন্ধ ও বন্গদান করিলে বৈকুগে স্থানলাত হয়। 

বন্ত্রনির্ণেজক (পুং ) বন্্রধৌতকারী। রজক। 

বক্সরপ (পুং) জাতিনিশেষ। (ভারত ২1৫১।১৫ ) 

বস্ত্রপঞ্জল (পুং ) কোলকন্দ। ( রাজনিৎ ) 

বন্রপরিধান (ব্লী) ১ বেশসজ্জা । ২ কাপড় পরা । 

বস্ত্রপুত্তিক। ( স্ত্রী) বন্ধনির্মিতা পুত্রিকা পুত্তলিকা। বস্মনির্দিত 

পুর্তলিকা | ( শব্দমাল| ) 

বন্ত্রপত (তরি) কাপড়ে ছ'কা (জল )। বন্গদ্থারা পবিস্কৃত। 

বন্্রপেশী (তরী) বন্তদ্ধারা পেশিত। , 

বন্ত্রধন্ধ (পুং) বনধশ্ন্থি। স্ত্রীলোকের কটিদেণে যেরূপ গ্রন্থি বাধিয়া 

- বক পরিধান করে। নীরা 

4.7 ধ্রস্্রভৃষণ (পুং) ১ পটবাস। ২ রক্তাঞ্জন । € বৈ্তহানি* ) 

. * শু সাকুরুণ বৃক্ষ । (রাজনি* 
| ৃ্ 
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বন্ত্রাঞ্চল 
টির পপ সপ পি 

বস্ত্রভূষণ। (স্ত্রী) বস্স্ত ভূষণং রাগো যন্তাঃ। মঞ্জিষ্ঠা ৷ রোজনি* ) 

বন্ত্রমথি (ত্রি) তক্কর। বলপূর্ব্বক বস্ত্-অপহর্তা | (খক্ ৪৩৮৫) 

সায়ণাচাধ্য বস্ত্রমথিন্ পদ সাধিয়াছেন । 

বন্ত্রযুগল কৌ) পরিচ্ছদদ্ঘয়। 

বস্ত্রযুগিন্ ক্রি) যুগলবস্ত্রশালী। 

বক্ত্রযুগ্া (কী) বসত যুগ্মং। বন্য, জোড়া কাপড় । 

বস্ত্রযোনি (কতা) বন্স্ত যোনিরুৎপন্তি কারণং। বসনোৎপত্তি- 

কারণ, সুত্রাদি, যাহাতে বস্ধ্রোৎ্পত্তি হয়। 

'ত্বকৃফলকমিরোমাণি বন্ত্রযোনির্দীশ ত্রিযু।” ( অমর ) 

বন্ত্ররঙ্গ (স্ত্রী) কৈবপ্তিকা । (রাজনি* ) 

বস্ত্ররপ্ক ( পুং ) কুসুত্ত বৃক্ষ । (রাঁজনি ) 

বন্ররঞ্জন (পুং) রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ণিচ-ল্যু। বজ্সাগাং রঞ্জনঃ | 

কুস্স্ত বৃক্ষ । 

স্তাঁৎকুস্ুস্তং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জনমিত্যপি |” ভাবপ্র* ) 

বস্ত্ররঞ্জিনী [ত্ত্রী) মগ্রিষ্ঠা । (বৈগ্ভকনি* ) 

বস্ত্ররাগধুৎ (পুং) নীলকাশীষ, নীলহীরাকস। (বৈস্তকনি*) 

বন্ত্রব (ত্রি) বন্তর অস্তার্থে মতুপ, মন্ত ব। বন্থবিশিষ্ট। 

বন্ত্রবিলাম (পুং ) বস্তরেণ বিলাসঃ| বস্তের দ্বারা বিলাস, উত্তম 

বস্ত্র পরিধান করিয়া গর্ব প্রকাশ । 

বন্ত্রবেশ €পুং) বস্ত্রগুহ | তাবু। 

বস্ত্রবেশ্মন্ (রী ) বর ধিক । বস্তের গৃহ । 

বস্ত্রবেষ্টিত (ত্রি) বস্ত্রেণ বেষ্টিতঃ | বন্থদ্ধারা আচ্ছাদিত । উত্তষ- 

রূপে বস্ত্র পরিবৃত। ট 

বক্স্রাগার (পুং ) ১ বস্তগৃহ, তাবু। ২ কাপড়ের দোকান । 

বন্ত্রাঞ্চল (ক্লী) বস্তের একদেশ ব1 অগ্রভাগ । 



ব্থী চিক ব্হ 

সন্ত্রস্ত (পুং) বন্ধের চারি বে কোণাংশ।  বস্বৌকদারা স্ত্রী) বস্বৌকেষু বজাকরেয সারা। নপুরী | 

বস্ত্রান্তর (ব্লী) অন্তৎ বন্ত্রং। অপর বস্ত্র |] “বস্বোকসারামভিভূয় সাহং 

বস্ত্রাপথক্ষেত্র (রী) একটা প্রাচীন ও পবিত্র তীর্ঘস্থান। মহা- সৌরাঞ্জাবদ্ধোৎসবয়া বিভৃত্যা।” ( রঘু ১৬।১*) 

, ভারতে এই স্থান “বস্ত্র” বলিয়া উক্ত। বর্তমান নাম গির্ণার। ২ ইন্ত্রনদী। (ভারত ৩/১৮৮।১০১) ৩ গঙ্গা । ৪ কুবেরপুরী। 

এখানে ভব ও ভবানী মৃস্তি বিরাজিত। (বু* নীল ২৪); (ভারত ৭1৬৫।১৫) ৫ কুবেরনদী। (হেম) 

স্কান্দে নাগর ও প্রভাসখডে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বস জবাড়, বোথ্াই প্রেসিডেম্পীর সৌরাষ্ট্র গ্ান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র 

ৃ [ উজ্জয়ন্ত দেখ ] সামস্তরাজ্য। এক্ষণে ৮টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে । 

বন্্রীপহারক, বন্ত্রাপহারিন্ (পুং) কাপড়াচোর। রাজস্ব ২০ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ৭৬৬২ টাঁকা ইংরাজরাজকে 

বস্্ার্দ (ক্লী) বস্ত্রের অর্ধাংশ। কর দিতে হয়। এই সম্পত্তির অন্তর্গত ৪ খানি গ্রাম প্রধান । 

বন্জার্দ-প্রারত (তরি) অর্ধ বনাচ্ছাদিত। বন্ধার্ধস্ধীত এবং ভূপরিমাণ ৬৮ বর্গমাইল । 

ব্ধার্দসন্ব ত শবও এরূপ অর্থপ্রকাশক। বহ, প্রাপণ। ভযাদিৎ উভয়ৎ দ্বিক* 'অনিট। লট, বহতি। 

লিট উবাহ, উহতুঃ উট, উবহিথ। উহে। লুট. বোটা । 
ল্ট বক্ষ্যতি-তে। আশীলিও, উ্যাৎ, বক্ষীষ্ট । লু অবাক্ষীত, 

অবোৌঁঢাং অবান্ষঃ, অবোঢ়, অবক্ষাতাং অবক্ষত . সন বিবক্ষাতি- 

তে। যঙ বাবহাতে । যঙ লুক বাবোহি। ণিচ বাহয়তি। 

লু, অবীবহৎ।  অতি-বহ-অতিবাহন। অপ-বহ-, 

অপসাবণ।  উদ-বহ-উদ্বাহ। বি-বহ-বিবাহ। নির- 

বন্ত্রীবকর্ত (পুং ) বন্তখণ্ড। কাপড়ের টুকরা । 

বন্ত্িন্ তরি) ১ বস্সযুক্ত, যে কাপড় পরিয়। আছে । ২ উজ্জ্বল । 

বস্ত্রোৎকর্ষণ কৌ) বন্ধত্যাগ। চলিত কথায় “কাপড় ছাড়া” বলে। 

বস্ত্র (ক্লী)বস নিবাসে আচ্ছাদনে বা (ধাপুবস্তজ্যতিভ্যো নঃ। 

উপ্ ৬) ইতি করণাদৌ যথাযথং ন। ১ বেতন। ২ মূল্য। 

(ধক্ ৪২৪।৯)৩ বসন। ৪ জরব্য। (বিশ্ব) ৫ ধন। ৬ প্রতৃতি। 

(হেম) বন্ত্রে আচ্ছাদয়তি শরীরমিতি কর্তরি ন। ৭ ত্বক ও বকল। | বহ-ণির্ববাহ। 

( অমরটীকায় রামাশ্রম ) ( পুং )৮ মূল্য। (অমর ) বহ্, ত্বিষ, কান্তি চুরাদি” পরন্বৈ অক” সেট। লট, বংহয়তি। 

বন্্ন (লী) কটাভূষণ। ( শব্খরত্বা, ) লুঙ্ অববংহৎ। 

বন্্রসা (ত্ত্রী) বন্সং চর্ম সীব্যতি বঙ্গ-সিব-ড) স্ত্িয়াং টাপ,। 

স্নায়ু। ( অমর) 

বন্মিক (তরি) বন্গেন জীবতি ( বন্সক্রয়বিক্রয়াট্ঠন্। পা 8181১৩) 

বঙ্গ-ঠন্। বন্নদ্বার জীবিকাঁনির্ববাহকারী, যে বেতনদ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। বন্নং হরতি, বহতি আবহতি ( বন্নপ্রব্যাভ্যাং ঠন্- 

কনৌ । পা ৫১1৫১) বন্ন'ঠন্। বন্হরণকারী ও বন্নবহনকারী। 

বন্য (তি) বন্সং মূল্য তারহীত যৎ। মূল্যার্থ। “জরতো বঙ্গাস্ত 

নাহং বিদামি” (খকৃ১০।৩৪1৩) “বস্ত্ন্ত বন্গং মূল্যং তদহম্ত' (সায়ণ) 

বন্মন্ (কী) ১ রাত্রিচরদিগেব নিবাসভূতা রাত্রি। 

“অসিতং দেববন্ম” ( খুকু ৪1১৩৪ ) 

'বন্ম নক্তং চরাণাং নিবাসভৃতাং রাত্রিংং। (সায়ণ) ২ বন্ু। 
বস্য (তি) ১ ধনবান্। ২ সৌনদর্ধ্যশালী। ৩ মূল্যবান্। ৪ যশঃশালী। 

বন্াইষ্টি (রী) জীবনপ্রাপ্তি। "্পতন্তি বন্তইষটয়ে” খেক্১।২৫1৪) 

'বস্তইষ্টয়ে বসীয়সো অতিশয়েন বন্থুমতো জীবন্ত প্রাপ্তয়ে'(সায়ণ) 
বন্যোভুয় (ক্লী) বহুধন। ( অথর্ব ১৬৯৪) 

বম্মি (অব্য) ক্ষিগ্রভাবে। (সায়ণ) 

বস্বনন্ত (পুং) উপগুপ্ের পুঞ্জ মিথিলার রাজতেদ। (ভাগণ৯।১৩/২৫) 

বন্বী (স্ত্রী) অতি হন্দর। এ্ুশংসাযোগ্য। সায়ণাচাধ্য বাসযিতা, 
প্রশস্া ও প্রশস্ত অর্থ করিয়াছেন । 

বহ (পুং) বহতি যুগ্মনেনেতি বহ ( গোচরসঞ্চরেতি। গা 

৩৩১১৯) ইতি অপ্রত্যয়েন সাধু। বৃযস্ৃদধ গ্রদেশ। ( অমর ) 

প্যস্ত বাহ্ সমৌ দীর্ঘে। জ্যাঘাতকঠিনত্বচৌ। 
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গবামিব বহঃ কৃতঃ”(ভারত 81২১১) 

বহতীতি বহ-অচ। ২ ঘোটক। ৩ বাধু। (মোঁদনী) 

৪ পন্থা । (ত্রিকাণ )৫ নদ। (ত্রি)৬ বাহক। 

“আকাশাত্ব, বিকুর্ববণীৎ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।৮ (মন্ত্র ১৭৫) 

বহংলিহ (তরি) ১ ককুদলেহনকারী। ২ বৃষ। 

বহত (পুং) বহতীতি বহ-অতচ,। ১ বৃষ । ২ পাস্থ। 

বহৃতি ( পুং ) বহৃতীতি বহ-(বহি-বসা্তিভ্যশ্চিৎ | উপ্ ৪1৬৯) 

ইতি তি | ১ বাষু। (উজ্জ্বল) ২গো,গাভী। ৩ সচিব । (মেদিণ) 

বহতী (ত্ত্রী) বহতি বাহুলকাৎ ডীব,। নদী। 

বহতু (পুং) বহ (ক্রোধিবস্থোশ্চতুঃ। উপ ১৭৯) ইতি চতু। 

১ পথিক। ২ বৃষত। ( মেদিনী) ৩ বিবাহকালে কন্তাকে দেহ 

বস্ত। “ূরধ্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা” ( খক্ ১০1৮৫১৩) 

“বহতু কল্াপরিয়ার্থং দাতব্য গবাদিপদার্থঃ (সায়ণ ) ৪ বিবাহ 

ত্রিচক্রেণ বহতুং হ্ধ্যায়াঃ” (খক্ ১০1৮৫।১৪ ) যায় বহতুং 

বিবাহ (সায়ণ) (তরি) ৫ বহনকারক। প্উভ রুখতে 

বহতৃ” ( থক %১1১৭ ) 'উভৌ বহতু বইনহেতু” (সায়ূণ )* « 
»স্প্পিশীশ শীট ীীীিশাশাশীীীশীীঁিিাঁাশীা্াাঁাািশ্াাঁাশ্শ্শাী7া7া77া::777া7্7োাাশ 



বহন (ল্লী) উহতেংনেনেতি বহ-করণে ॥ লুট, ১ হোড়, 
চলিত হুড়ী। 

“তরণো ভেলকে বারিরথো! নৌন্তরিকঃ প্লবঃ ৷ 
হোড়স্তরাহ্ুর্বহনং বহিত্রং বার্বটঃ পুমান্ ॥" (ত্রিকাণ) 

বহ-ভাবে লুট । ২ প্রাপণ। ৩ ধারণ। বহতীতি বহ-ল্যু । 
(ব্রি) ৪বাহক। *দৈত্যানামধিপো বিমানবহনঃ সাস্তঃপুরঃ 

সান্ুগঃ |” ( কথাসরিৎসা” ১১৯।১৪৬ ) ৫ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ববক 

দ্রব্যাদি অন্ত্র নয়নরূপ কাধ্য। 

বহনভ্ঙ্গ (পুং )১ ভাঙ্গা নৌকা । ২ ধহননিবৃত্তি। 

বহনীয় (ত্রি) বহ-অনীয়র। প্রাপণীয়। বহনযোগ্য। 

বহস্ত (পুং) বহতি বাতীতি বহ (তভূবহিবসীতি | উপ. ৩।১৯৮) 

ইতি ঝচ। ১ বাঁধু। উহাতে ইতি কন্ীণি ঝচ। ২ বালক । (উজ্জ্বল) 

বহমান তত্রি) ১ যাহা বাহিত হইতেছে । ২ চিরস্তন। ৩ তরঙ্গা- 

স্রিত শ্বোত । 

বহর্ (আরবী) ১ পোতসজ্ঘ, অনেকগুলি রণতরীকে একত্র 
বহর বলা যায়। ২ ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি । ৩ গভীরতা । 

বহৃরা (দেশজ ) গুল্সভেদ (1119718007001150919110 9 

বহরী (দেশজ ) শীকারী পর্ষিভেদ € 81০০ ০৪11003 ) 
বৃহুল €পুং) উহাতে হনেনেতি বহু বাহুলকাৎ অলচ.। ১ পোত। 

( হাবাঁবলী ) (বি) ২দৃঢ়। (হেম) 

“বসাবস্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ |” (উত্তরচরিত ১ অঃ) 

বহলগন্ধ (কলা) বহলঃ প্রচুরো গন্ধে যন্ত। শহ্বর চন্দন । (রাজি?) 

বহলচক্ষুম (পুং) বহলানি প্রচুরাণি চক্ষুংষীব পুষ্পাণ্যস্য। 

১ মেষশুঙ্গী । ( রত্বমালা ) 

বহলত্বচ, €পুং) বহলা দৃঢ়া ত্বচা বন্ধলং যন্তা। শ্বেত লোধ। 

বহিত্ত ( (ক্রী) ) বহি যা শীতি বহু নি অপিত্রাদিভা ইরা 

উপ ৪1১৭২) ইতি ইত্র। পোত, পধ্যায়-_বার্বট। (তরিকা ) 
“প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং 

বিহিতবহিত্রচরিত্রমথেদং 1৮ ( গীতগো” ১1৫) 

বহিত্রক (ক্লী) বহিত্র স্বার্থে কন্। জলযান। 
“সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ যানপাত্রং বহিত্রকং। 

বোহিত্যং বহনং পোতং পোতবাচো! নিয়ামকঃ ॥৮ ।হেম) 

বহিত্রভঙ্গ (পুং) নৌকা ভাঙ্গা । 

বহিন্ (ত্রি) বহনশীল। স্্িয়াং ভীপ । বহিনী- নৌকা । 

বহিরঙ্গ ( পুং ) ১ দেহেব বহির্ভাগ। ২ দম্পতী। 

বান্তি। ৪ যে ব্যক্তি বস্তবিশেষের আভ্যস্তরিকতত্ব জানিতে 

অনিচ্ছুক। ৫ পুজাপর্বরের আছ্ককত্য । (ত্রি)৬ বাহিসন্বন্থীয়। 
৭ অনাবশ্তকীয় বা অপদার্থ। অন্তরঙ্গ শব্দ ইহার ঠিক বিপবীতার্থ- 
গ্োতক । 

বহিরঙ্গতা, বহিরঙ্গতব (ত্ত্রী, লী) বহিরঙ্গের ভাব বা ধশ্ম। 

বহিরন্তে (অব্য) বহির্ভীগে, নগর বাতিরের প্রান্তদেশে। 

বহিরর্গল (পুং) ঘ্বারের বহিঃগ ছড় কা! । 
বহিরর্থ €পুং) বাহৃভাব। 
বহিগিক্দ্রিয় (রা) হস্তপদাদি কশ্েন্দিয় ও চক্ষু | 

বাহর্গতি (ত্রি) ১ বাহিরে গমন। ২ গাত্রত্বকে স্কোটকাদির 
আবির্ভাব বা রোগবিশেষের উন্মেষ । 

বহির্গমন (ক্লী) কাধ্যব্যপদেশে গৃহ হইতে অন্তর গমন | 
বহির্গামিন্ (তরি) বহির্ভাগে গমনকারী। 
বহিগিরি পেং) পর্ধতের অপর পার্খস্থ জনপদ | বহুবচনে তজ্জন- 

পদবাসী লোক বুঝায়। (ভারত ভীম্ম ৯৪৯) মার্ক ৫৭18২) 

৩ 'আগস্ধক 

বহলা (তরী) ব্হলানি প্রচুরাণি পুষ্পাণি সন্তাস্তা ইতি, অর্শ ; বহির্গেহং (অব্য ) ঘরের বাহিরে। 
আদিত্বাদচ্। ১ শতপুষ্পা । ২ স্কটললা । (ভাবপ্র*) 

বহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ টাপ্। ১ নদী। (হেম) 

( দেশজ ) ১ ভারবহন । ২ সচক্র যানসঞ্চালন | 

দির শআ্োতোাগতি। 

বহিঃকুটাচর (পুং ) বহিঃ কুট্যাং চরতীতি চর- | ১ কুলীর। 
বহিঃশীত (ত্রি) বাহিরের নীতলতা। 
বহিঃঞ্তী (অব্য ) ১ বাহাতং । ২ বহিরভিমুখে । 

বহিঃসংস্থ (ত্রি) বাহিরে অবস্থিত ( নগরের )। 

বহিঃস্থ, বহিঃস্থিত, বহিস্থায়িন তরি) 
দ্রিক্র। 

বহিত (রি) অবহীয়তে হণ্ডেতি অব-ধা-ক্ত । অবস্তাতো লোপঃ। 
১ অবহিত । (দ্বিরূপকো” )২ খ্যাত, প্রসিদ্ধ। ৩ প্রাপ্ু। 

* 8 কুতবহন। 

৩ নদ্দা- 

বহিরস্ক, বাহির 

বহিগ্রণমমৃ (অব্য ) গ্রামের বাহিরে । 
বাহর্দেশ (পুং) ১ বিদেশ, অজানিত স্থান। ২ নগর বা £ 

হীন 'প্রান্তরমি। ৩ নগরবহিভূতি প্রদেশভূমি। 
বহিদ্ঘীর (রী) বহিঃস্থং বাং । তোরণ। 

"ধিগন্ত্েতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা ধিক স্জনতা 

বয়ো রূপং ধিক্ ধিগপি চ যশ! নির্ণনমতঃ | 
অসৌ জীয়াদেকঃ সকল গ্ুণহীনোহপি ধনবান্ 

বহিদ্ধারে যন্তাতৃণলভসমাঃ সন্তি গুণিন: ॥৮ ( উদ্ভট ) 

বহিদ্ব (রপ্রকোষ্ঠক (পুং) বহিদ্বারন্ত প্রকোষ্ঠক:। গু 

দ্বারের বহিঃগ্রকোষ্ঠ । পধ্যায়_-প্রথাণ, প্রথণ, অলিন্দ | (অমরী' 

বহিধ্বজ] (ভ্ত্রী) দূর্গা । 
বহিনিঃসারণ, বহিনিগমন (ক্রী ) বহির্গমন। 
বহির্ভব (তরি) বাহ্প্রকুতি। মান্য রিপুর বশবর্তী, হই» 



এটি ৰ্ 

: «বাহিরে যে ভাব বা রূপ দেখায়। ইহা! অস্তব্গ 

পো পীপশ শিট শীট পিট ৮০ পিশিশা শি শিিসিপ্পিশীি 

বহির্ভবন (রী) ১ বহিরাগমন, বহির্গত হওন। ২ বাহিরের বাড়ী। 
' বহির্ভার । তরি) বাহৃভাব। 
বহিভূতি (তরি) বহিস্লভূ-জ। বহিগত। দপক্ষবিষয়িতা 
বহিছত সাধ্যবিষয়িতাঘটিতধন্মাবঙ্ছি্ন প্রতিবধ্যতাশালিসংয়ঃ 
পক্ষতা” ( জগদীশ ) 

বহির্মনস. (ব্রি) ১ বাহা। ২ মনের বাহিরে। 
বহিমূখ (তরি) বহিবাহ্বিষয়ে মুখং প্রণেতা যস্ত। বিমুখ। 

“শৈবো বা বৈষবো বাপি যে৷ বাস্তাদন্তপূজক:। 
সর্বং পূজাফলং হস্তি শিবরাত্রিবহিমুথঃ॥৮ ( তিথিতন্ব) 

বহির্ধাত্রা, বহির্যান (লী) ১ তীর্থগমন বা বিদেশযাত্রা। 
২ যুন্ধার্থ গমন । 

বহিযূ্তি (তরি) বাহিরে বন্ধ বা তদবস্থায় রক্ষিত। 
বহিধোগ (ভরি) ১ বাহ্ৃবিষয়ীঠত করঙগন্তাসাদি হঠযোগ। 

( পুং) ২ খধিভেদ। বহুবচনে ইহারই বংশধরগণকে বুঝায়। 

বহিলম্ব (ত্রি) যাহার লম্বরেখা বাহিরে পতিত হয়। বিষম- 
» £কাণী ত্রিভুজ মন্ব্বীয়। স্তিয়াং টাপ্। 

বহি্ (অব্য?) বাহা। (অমর) 
বহিলপিকা (স্ত্রী) ১ গ্রহেলিকা। ২ অদ্রব কঠিন। অস্ত- 
লপিকা শবে বিপরীতার্থ বুঝায়। 

বহিলেণম (ত্রি) ১ উদগতরোম। ২ বহির্ভীগে লোমবিশিষ্ট। 
বহির্বব্তিন্ (তরি) বাহিরে অবস্থিত। 
বহির্বাসন, (কী) অঙ্গরাখা। অন্তর্বাসস্ শব ইহা বিপরীতার্থ- 

গ্যোতক্ রি 

বহিধিকার (পুং) ১ বাহৃতাঁবের বৈপরীত্য । ২ বিরতাঙ্গ। 
৩ উপদংশ। 

বহির্ধত্তি (শ্রী) বাহ দ্রব্েই যাহার আকৃষ্টি বা বাহ পদার্থ 
লইয়াই যাহার কর্ম । 

বহির্রিদি (স্ত্রী) ১বেদির বহিদদেশ। ২ যাবতীয় রী 
বহিডাগে। 

বহিন্বেদিক (তরি) বেদির বহির্দেশে নি । 
বহির্বযসন (কী) ১ লাম্পট্য। ২ গৃহের বহির্দেশ বা গুরু, 
জনেব অন্তরালে কৃত কুকর্মাদি। 

বহির্ব্যসনিন্ (ত্রি) ১ উচ্ছল যুবক। ২ লম্পট। 
ধহিশ্চর (পুং) বহিশ্চরতীতি চর-ট। ১ কর্কট। 

(ত্রি) ২ বহিশ্রণণীল। 

"যুবয়ো যন্মদীয়ং তর্মীমকং যুবয়োঃ স্বকং। 
এতৎ নত্যাং বিজানীত যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঁঃ ॥” 

( মার্কগেষ়পু* ২৩৮৩) 

ভাবের বিপরীত। হি (তরি ) 
পেপসি শেপ পপি পাশা বিটি 

বাহির সমীয়। বাহ। 
বহিষ্করণ (র্লী) ১ বাহেন্ছরিয়। ২ বিভাড়ন, দুরীক্রণ। 
বহিষ্কার (পুং) বিতাড়ন। 
বহিষ্কার্ধ্য (ব্রি) ১ ত্যাগোপযোগী। ২ ভাড়নীয়। 
বহিষ্কুটাচর (পুং) কর্ষট। 
বহিষ্কৃত (ব্রি) ১বিতাড়িত। দুরীভূৃত। ২ বাহিরে 
আনীত। ৩ পরিত্যক্ত। ৪ বান ভাবে প্রদর্শিত 

বহিষ্কৃতি (ত্ত্রী)বহিষ্বার। 

বহিজ্কিয় (ত্রি) ১ পবিভ্রকৃত্যবর্জিত। শান্তকথিত ধর্মকে 
অথবা যজঞাণি ক্রিয়াসম্পাদনে মিনি স্বীয় সামার্জিকগণ কর্তৃক 
নিষিদ্ধ বা স্বাবিকারতরষ্ট। 

বহিজ্র্িয়া (স্ত্রী) ধর্মকর্থের বহিরঙ্গ। 
বহিষ্টাৎ (অব্য) বাহিরস্থিত। বাহিরে। 

বহিষ্ঠ (বি) বহভারবাহী। বোগ্ধৃতম। (মায়ণ) 
বহিষ্পট (কী) গাত্রবন্্তেন। 
বহিষ্্াকার (পুং) ছর্ের বহিষ্থ প্রাচীর । 
বহিষ্াণ (পুং) ১জীবন। ২ বাহ শ্বাসবায়ু। ৩ গাণ, 

তুল্য প্রিয়বস্ত। ৪ অর্থ। 
বহীয়দ (ব্রি) বছর ভাবযুক্ত। অতি বিপুল । 
বহীরু (পুং)১ শিরা। ২ স্াযু। ৩ মাংসপেণী। 
বহুলারা, বীকুড়াজেলার অন্তর্গত একটা গ্রাচীন স্থান। বাকুড়া 
নগর হইতে ১২ মাইল দুরে দারিকেখর নদীর দক্ষিণকূলে অব- 
স্বিত। এখানকার সিদ্েশ্বরের মির অতি প্রসিদ্ধ । মন্দিরটা ইষ্টকনির্ষিত এবং নানা! স্থাপত্যশি্মগ্ডিত। মন্দিরন্থ শিবলিঙ্গ রশনে এখানে শৈবধ্শের প্রাধান্য অনুভূত হইলেও মনির গাত্রস্থ 
উলঙ্গ জৈনমৃষ্ঠিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় যে, প্রাচীনকালে 
এখানে জৈন ধর্মের বিশেষ গ্রাহূর্াব ছিল। এখন সেই সম্প্র- 
দায়ের প্রতিষ্টিত মন্দির ও মঠাদির ভিতিস্বৃতিও বিলুপ্ত হইয়াছে, 
কেবণমাত্র তাহার ভগ্ন প্রতিগুত্তিগুলি সযত্রে রক্ষিত হইয়া বর্তমান মন্দিরগাত্রে সংযোজিত হইয়াছে । এত মন্দিরগাত্রে দশ- 
তুঁজা ও গণেশমৃত্তিও আছে । 

এই মন্দিরের সম্মুথে একটা, চারিকোণে চারিটা এবং অপর তিন দিকে সাত সারি ছোট ছোট মনির সঙ্ভিত আছে। বহু্দক, সময সিসশপ্রদায়ভেদ। হুতসংহিতায় কুটাচক, বহুদক, হংস ও পরদহংস নামে চারি প্রকার সম্্যাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বহদক দাশ্প্রদায়িকগণ শ্াসাশ্রম অবলম্বনের অব্যবহিত পরেই ব্পূত্রাদি পরিত্যাগপুরবক ভিক্ষাবৃতি ছারা জীবিকার্জন 
করিবেন। তাহারা এক গৃইস্থের অল্প গ্রহণ করিতে পারিবেন না, 
তাহাদিগকে দাত গৃহ হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে । পপ 



ধহেলিয়। 
স্থির 2 
আপস ইস 
৯১৯ পপর পাপা 

লোমনির্মিত রজ্দ্বার! বদ্ধ ব্রিদণ্ড, শিক্য, জলপুর্ণপাত্র, ক্ষৌপীন, 
কমগুলু, গ্কাত্রাচ্ছাদন, কম্া, পাদুকা, ছত্র, পবিভ্রচ্, সুচী, পক্ষিণী, 

রুদ্রাক্ষমালা, যোগপটউ, বহির্বাস, খনিত্র ও কৃপাণ তাহারা গ্রহণ 

করিতে পারিবেন । এতত্তিন্ন তাহারা সর্ধাঙ্গে ভম্মলেপন এবং 

ত্রিপুণ্ড। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন | বেদাধ্যয়ন ও 

দেবতারাধনায় রত হইয়া এবং সর্ববদ1 বুথ। বাক্য পরিত্যাগ করিয়া 

তাহারা ইষ্ট দেবের চিস্তা-তৎ্পর থাকিবেন | সন্ধ্যাকালে তাহা- 

দিগকে গায়ত্রী জপসহকারে ম্বধন্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়। 
সন্ন্যাসীদের সর্বকাঁলপুজ্য দেবতা মহাদেবকেই বহ্দকেরা 

উপাসনা করিয়া থাকে । তীহার্দের নিত্য স্নান, শৌচাচার ও 

অভিধ্যান কর! একাস্ত কর্তব্য । বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, 

রোষ, লোভ, মোহ, দন্ত, দর্প প্রতৃতির বশবন্তী হওয়া! তাঁহাদের 

কোন মতে বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে তাহাদের আঁচ- 

রিত ধর্মে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। তাহারা চাতুম্মীন্তের অনুষ্ঠান 
করিয়। থাকেন। এই সম্প্রদায়ের সন্াসিসণ মোক্ষাভিলাষী। 

মৃত্যুর পর এই সন্যাসীদ্দিগকে জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। 

“বহদকশ্চ সন্যস্ত বন্ধুপুত্রাদি বঞ্জিতঃ | 

সপ্তাগারং চবরেৎ ভৈক্ষ্যং একাননং পরিবর্জয়েৎ ॥ 

গোবালবজ্জুসশখদ্ধং ত্রিদ্গডং শিক্যসম্তৃতম্। 

পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌগীনঞ্চ কমগুলুম্ ॥ 

আচ্ছাদনং তথা কম্থাং পাছকাং ছত্রসন্থৃতম্। 
পবিত্রমজিনং সুচীং পক্ষিণীম্ক্ষসথত্রকম্ ॥ 

যোগপষ্রং বহির্বস্্ং মৃত্থনিতীং কপাণিকাম্। 
সর্বাঙ্গোদ্ধ,ননং তত্ব ত্রিপুণ্ড,কৈব ধারয়েঞ॥ 
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ। 

স্বাধ্যায়ী সর্বদা বাচমুৎস্থজেৎ ধ্যানততপরঃ ॥ 

সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপন্ কর্্মসমাচরেৎ |” ( হৃতসংহিতা ) 

“কুটীচকং চ প্রদ্নহেৎ তারয়েচ্চ বহৃদকম্্। 

হংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপুরয়ে ॥” (নির্ঘয়সিন্ধু) 
বহেড়,ক (পুং) বিভীতক বৃক্ষ । (রাজনিৎ ) 
বহেলিয়া, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী ব্যাধ জাতি। পৌরাণিকী 

কিংবদন্তী অনুসারে নাপিতের রসে ব্যভিচারিণী আহীরীর 

গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। বাঙ্গালায় দোষাদদিগের সহিত ইহারা 

একত্র আহার-বিহারে রত এবং ইহার! পরম্পরে এক মুলবৃক্ষের 

বিভিন্ন শাখা বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইলেও বস্তৃতঃ 

সামাজিক বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ নহে। কোন কোন বহে- 

ধরল আপনাদিগকে পাশী জাতির একটী থাক বলিয়া জানে 

* এবং পশ্চিমাঞ্চলের বহেলিয়ারা ভীল জাতি হইতে আপনাদের 

উত্পত্তি স্বীকার করিয়া থাকে। 
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রিিরিএরিজিরিির রোজি তই নিবি যীন রিতার রা রিট রহ এহটিনিছি রাগের নতি উদ ভি রিনি ডের রনি 

ঞ্ |, 

এ বহেলিয়! 
প্ স্পী সীল প্িপশাশীশিশি পিপি ১ পাপী পিী ৯০ 

এই শ্রেণীর বহেলিয়ারা আপনাদের পক্ষমমর্থনের জহ 
বলে খে, আমাদের আদিপুরু স্থবিখ্যাত বান্ীকি বান্দা জেলা; 

চিত্রকুট শৈল পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে এতদ্দেশে আযিয়! বাঃ 

করিয়াছিলেন । তদবধি সেই অঞ্চলে তাহারা ব্যাধবৃন্তি ধরিয় 

বাদ করিতেছিল। ভগবান্ শ্রীকষ্ণ মথ্রাধামে তাহার্দিগকে বহে 
লিয়া নামে অভিহিত করেন । মীর্জাপুরবাসী বহেলিয়ান্। বকে 
মে, শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে বাসকালে স্বর্গ গমন করিৎে 

. দেখিয়া ভ্রমে সেই রাবণানচর মারীচরূপী মায়ামৃগের পশ্চাঁ' 
ধাবিত হন। মারীচের ছলনায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাহারা হই 

ক্রোধোন্মত্তের স্তায় ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্থী 

হস্তদ্বপ্ন পুনঃ পুনঃ পরিমার্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে 

অচিরে হস্তত্বক় হইতে মলা বাহির হইল। সেই মলা হইতে 

মনুষ্যবূপী একটী বীরপুরুষ সমুতৎপন্ন হইল) ভগবান্ রামচন্দ্র 

তাহাকে স্বীয় সহযোগী শীকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। তাহারই 
বংশধরেরা! পরে বহেলিয়! নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

মীর্জাপুর, বরাইচ, গোরক্ষপুর, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানে 

ইহাদের পাশী, শ্রীবাস্তব, চন্দেল, লগিয়া, রুঝ্যিয়া, ছত্রি, ভোঙ্গিয়া 

প্রভৃতি স্বতন্ত্র থাক আছে। পূর্বাঞ্চলের বহেলিয়দিগেব মধ্যে 

বহেলিয্ম!, চিড়িয়ামার, করৌল,পুরবীয়া, উত্তরিয়া,হাঁজারী, কেরে- 
রীয়া৷ ও তুর্কিয়া এবং মুল-বহেলিয়াদিগের মধ্যে কোটিহাঁ, 
বাজধর, সুর্য্যবংশ, তুর্কীয়া ও মাঁসকাঁর প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজন্ত 
বিভাগ নির্দিষ্ট আছে। অযোধ্যায় বহেলিয়াদিগের মধ্যে 

রথুবংশী, পাঁশিয়া ও করৌলা নামে তিনটা শাখাবিভাগ দেখা 

যায়, উহাঁর। পরম্পরে পুত্রক্ঠার আদান প্রদ্ধান করিতে পারে। 

সামাজিক দোষ বা অপরাধবিচারের জন্য তাহাদের মধ্যে 

একটি পঞ্চায়ত আছে, পসাক্ষী” উপাধিধারী এক ব্যক্তি এ সভার 

সভাপতি থাকে। সাক্ষী সামাজিক প্রধানদিগকে লইয়া 

ব্যভিচার বা তজ্জন্য কোন বমণীকে ভুলাইয়া আনয়ন এবং জাতীস্ব 

বা সামাজিক নিয়মার্দি লঙ্বন প্রভৃতি অপরাধ জন্য দণ্ড বিধান 

করিয়া থাকে । 

পিত বা মাতৃকুল বাদে, কিংবা পিতম্বসার বংশে যতদুর 

সামাজিক সম্পর্ক থাকে, তদ্যতীত পরস্পরে বিভিন্ন শাখার সহিত 

পুর্রকন্তার বিবাহ দেয়। যে বংশে তাহারা একবার পুত্রের বিবাহ 

দিয়াছে, সেই বংশের কুটুম্বিতা যতদিন পর্যাস্ত স্মরণ থাকে, 

ততদিন তাহারা সেই বংশে কন্তার বিবাহ দেয় না। কোন 

ব্যক্তি দুই ভগিনীকে এককালে গত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারে 

না। একের মৃত্যু ঘটিলে সে শু! একাকে বিবাহ করিতে পারে। 

জী বন্ধ্যা বা রোগপ্রভাবে আর্থ! বলিয়া পঞ্চায়ত কর্তৃক 

গ্রাহ হইলে, পঞ্চায়তের অ$দেশে সেই ব্যক্তি পুনরায় দার- 
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। পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। বালিক! বিবানের পূর্বে কোন 

নায়কের সহিত অবৈধ প্রণয়ের আসক হইলে তাহার পিতা 

মাত] অথদণ্ডে দ্ডিত হইয়া থাকে এবং একটা সামাজিক 

ভোঙ্ দিতে বাধ্য হয়। 

“. ব্রাহ্ষণ এবং নাপিত আসিয়া বিবাহসঘ্বন্ধ পাক! করে। 

সাধধরণতঃ কন্যার ৭1৮ বতসরেই বিধাহ হয়। বিবাহসমবদ্ 

স্থিরীরত হইলে আর তাহা ভাঙ্গিবার উপায় নাই। বিধবাগণ 

সাঁগাই মতে পুনরায় বিবাহ কবিতে পারে) কিন্তু সেকোন মৃত 

পডীব স্বামাকেই প্রথমতঃ বিবাহ করিতে বাব্য। 

রমণীগিণী হইলে, সেই গৃহের কোন বৃদ্ধা বা গৃহকন্রী একটা 

পয়সা বা একমুষ্ট চাউল লইয়া গর্িণীর মস্তুকে ছোয়াইয়! কালু 

বারের পুজার জন্য তুলিয়া রাখে। সুতিকাগারে চামাইন্ ধাত্রী 

আসিয়া গ্রসব করায় এবং জাতবালকেব নাড়ীচ্ছেদ করিয়া 

পুষ্পাদি বাটীব বাহিরে পুতিয়া রাখে। গৃহস্থ স্থতিকাগ|রের সন্দুখে 

একটি বিন্দণ্ড, ছেড়া জাল ও উদ্খল রাখিয়া ভূতযোনির প্রকোপ 

নিবারণ কবে। মৃতবৎসার জাতবালকের কাণ ফুড়িয়া তাহারা 

তক করে এব যথারীতি অন্ঠান্ স্থানীয় উচ্চ বর্ণের স্তায় তাহাব! 

গতিকাগূহেব অবশ্ঠকরণীয় কাঁধ্যগুলি সম্পাদন করিয়। থাকে। 

হয় দিনে যটঠাপুজা হয়। এদিন প্রাতে গ্রস্থতি স্নান করিলে 

চামারগত্রী হৃতিকাগাব পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং নাপিতানী 

আিয়। প্রস্থতির কাধ্য করে। ১২ দিনে বাঁরাহি পুজা পথ্্ত 

নপিতানীকে সুতিকাগারে থাকিতে হয়। শ্রী দিন সান ও. 

নখতা(গের পর প্রস্থতী ও জাতঝ(লক শুদ্ধ হইয়া ঘরে উঠে 

এবং জ্ঞাতিকুটরথের ভোন হইয়া থাকে। 

বিবাহ প্রথা কতকাংশে অন্তান্ নিক শ্রেণীর মত। 

বিবাহে দম্পতী সুখী এবং গৃহস্তের মঙ্গলজনক হইবে কি না 

তাহা আচাধ্যেব নিকট জানিয়া লয় এবং পাত্রীর মত হইণে : 

তাহ।খ পিতার হস্তে কিছু ধিয়া বিবাহের কথা পাকা করে। 

বছেলিয়াদিগের মধ্যে দোলা প্রথায় বিবাহই বাঞ্চনীয়। ইহাতে 

বিবাহের আয়োজন স্থির হইলে ধাধ্য দিনের অষ্টাহ পুর্বে কন্যাকে | 
বরেণ বাটাতে আনা হয় এবং অল্প বিস্তব ধূমধাম চলিতে থাকে। 

বিবাহেব তিন দিন পূর্বে উঠানে দাঁড়! বাধা হয়। উহার ঠিক 
মধ্যগলে লান্গলের কাষ্ঠখও, বংশদও্ড ও কদলা গাছ বাণিয়া 

তশ্নিন্নে উদ্খল, মুষল, তা, কলসী, পরাই প্রভৃতি দ্রব্য সাজাইমা 

রাখা হয়। এ দিন স্ধযাকারে 'মটমঙগর/ সমাধা হয়। বিবাহের 

অবাবহিত পুব্বদিনে “ভাতোয়ান”, & দিন আত্মীয় স্বজনকে 

ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে। 

বিবাহের দিন বর ক্ষৌরকন্মীন্তে গান কবিয়া নান| বেশ 

ভুষার সক্ষিত হন এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 

ভি 
এ 2 

বহেলিয়া 
৬... ১০০ .০০০০০০০ ০৬৬, 

০০ 

গ্রামের নানাস্থান পরিভ্রমণাস্তে গৃহে আসিয়া নিপ্জ কুটু্গগণের 
মধ্যে উপবেশন করে। পরে বিবাহকাল উপ্ধনীত হইলে 

তাহাকে বাটার মধ্যে লইয়া যায় এবং বর ও কন্তা একস্থানে 

উপবিষ্ট হইলে কন্ঠার পিতা আদিয়৷ উভয়ের "পাও পুজা” 

করে। তদনস্তর তিনি কুশ লইয়া "কন্ঠাদদীান” করিলে বর 

সীমন্তে সিন্দুর দান করেন। তারপর ণ্গাইট ছড়া” বাধিয়া 

উভয়ে মাড়োর মধ্যদণ্ডের চারিদিকে ৫ পাক থুরিয়! বেড়ায়। এ 

সময়ে উপগ্িত রমণীরা তাহাদের গায়ে ভুট্টার খৈ ছুড়িয়া মারে। 
তারপর কোহাবর বা! বাসর ঘর। বরকন্া তথায় আসিলে 

শালী 9 শালাজেরা নানা বিদ্রুপ ও পরিহাস কবে। তদনস্তর 

জ্ঞাত কুটৃম্বের ভোজ হয়। 

বিবাহের পর কালুবীর ও নিমন্ পরিহাবের পুজা হয়। 

চতুর্থ দিনে বর ও ক'নে নাপিতানীর সহিত নিকটবন্তী জঙগাশয়ে 

যায় এবং পবিত্র জলপুর্ণ “কলম” ও “বন্ধন-বার” জলে নিঃক্ষেপ 

কাবয়া স্নানান্তে চলিয়া আসে। আপিবার পথে তাহার। 

গ্রামের নিকটবর্তী স্থবৃহৎ প্রাচীন অশ্বথ বা যন্রডুখুর প্রভৃতি 

বৃক্ষের তলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্তে পুজা দেয়। 

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহারা মুমূষুকে গৃহের বাহিবে 
আনে এবং তাহার মুখে গঙ্গোদক, স্বর্ণ ও তুলসী পত্র দেয়। 

যখন এ সকল দ্রব্য ছুষ্রপ্য হয়, তখন দধি ও শর্করার্ি মিষ্টা 

পি] থাকে । মুত বাক্তিকে শশানে আনিয়া ল্লান করান হম 

এবং তদনন্তর তাহাকে নববস্ধে ভূষিত করিয়া চিতায় উঠায় এখ 

নিকটাস্ীয় মুখাগি দের। দাঠান্তে ম্লান করিয়া তাভারা গৃহে 

এত্যাবত হয় এবং শিম্ব ও অগ্রি স্পশ করে। পরদিন পণ্ডিত 

আসিয়া নাপিতের দ্বারা বটবৃক্ষে একটা জলপুর্ণ কলস ঝুলাইয়! 

দেয়। এদিন স্বজাতিকে খাওয়াইতে হয়। উহাকে “দুরঘ-কা 

ভাত” ঝা “ছুধভাত” ভোগ্ন বলে। ১০ দিন পরে অশোঁচান্ত 

সময়ে স্বজাতিমণ্ডলী একটা পুষক্ষরিণী তীবে একত্র হয় এবং 

নখকেশাদি মুগডনের পর স্নান করিয়া পিওদানান্তে শুদ্ধ হয় । 

তারপব জ্ঞাতিভোজ। আশ্বিনের মহালয়া অমাবস্তায় তাহার| 

মৃতপিত্গণের উদ্দেশ্তে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। 

কালুবীব ও পরিহার ব্যতীত তাহারা অন্ঠান্ট মুসলমান পীর 
এবং হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়! 
থাকে ও নিয়ম মত পুজা দেয়। গ্রামন্থ ব্রাহ্মণের! গৃহ করছে 

তাহাদের পৌরোহিত্য করে। নাগপঞ্চমী, দশমী, কাঁজরী 
ও ফাগুয়া পর্ষে তাহাবা ।বশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। 
বিশ্নটিকা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরদেও লালের পুজায় 
অযোধ্যাবাসী বাহেঙগিয়ার৷ ছাগ শুকর প্রভৃতি বলি দেয়। 
তাহারা ছাগ মাংস খায়, কিন্ত শৃকর মাংস ফেলিয়া দেয়। 



বহি [৭ ] বহিঃ 
৯» সপ সস শিস্পীস তা পিপি সপাশিপপপাপাশাস্পস্পাাসপা শা? টি াটাতানাছি ই পা পলি 

আপনার মুখে অনেক কথা শুনিয়ছি । আমার আশা অনেকা”শ 
পপ পপ পপ সপ ৯৮ পা সী সস এ ০ ৭ রস». পপ 

বহ্ছি (পুং) বহতি ধরতি হব্যং দেবার্থমিতি বহ-নি ( বহশ্রিশ্র 

যিতি। * উপ ৪1৫১) ১ চিত্রক। ২ ভল্লাতক । 

“মজিষ্ঠক্ষৌ বাসকো দেবদার 

পথ্যাবহ্ী ব্যোষধাত্রী বিড়ঙ্গম্।” 
( স্থশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৯ অধ্যায়) 

৩ নিষ্ুক। (€রাজনিৎ )৪ রেফ। (তন্ত্র) ৫ অগ্নি। 

দ্বাদশ বহ্ির নাম যথা,_-জাতবেদস, কল্ম(ষ, কুসুম, দহন, 

শোষণ, তর্পণ, মহাবিল, পিটর, পতপ, স্বর্ণ, অগাধ, এবং ভ্রাজ। 

অন্তর উক্ত দশবিধ বহ্নির নাম সকল যথা-_জস্তক, উদ্দীপক, 

বিভ্রম, ভ্রম, শোভন, আবসথ্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্সি, অন্বাহার্য্য 

এবং গাহৃপত্য । কাহারও কাহারও মতে, দশবিধ বহ্ছির নাম 

যথা, ভ্রাজক, রঞ্জক, ক্রের্দক, শ্েহক, ধারক, বন্ধক, দ্রাবক, 

ব্যাপক, পাবক, এবং শ্রেম্ষক। 

উক্ত শরীরস্থ দশ বহি দেহিগণের দোষ ও দৃষ্য স্থানসমূহে 

ংলীন হইয়া থাকে । দোষ অর্থে বাত পিত্ত, ও কফ। দুষ্য 

অর্থে সপ্ত ধাতু । 

“্বহনয়ে। দোষদুষোষু সংলীনা দশ দেহিনঃ । 
বাতপিত্তকফা দোষ! দুষ্যাঃ স্থ্যঃ সপ্ত ধাতবঃ ॥” 

(সারদাতিলক ) 

কৃর্মপুরাণে বহ্কি বা অগ্নি বিষয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কর্মের 
উল্লেখ আছে । যথা-অশুচি অবস্থায় অগ্নি পরিচরণ ও দেব 

বা খষির নাম কীর্তন করিবে না। বিজ্ঞন আঁগ্রলজ্ঘন বা 

অগ্নিকে অপোদিকে স্থাপন, পাদ দাবা পরিচালন এবং মুখমাকতে 

প্রজালন করিবেন না। অগ্সিতে অগ্নি নিক্ষেপ কবিতে নাই 

এবং জল ঢালিয়া দিয়াও আগ্রিনির্বাণ নিষিদ্ধ। বিজ্ঞ জন 

অশুচি অবস্থায় সুখমাঁরুত দ্বাবা অগ্নি প্রজাঁলন চেষ্টা করিবেন 

না। স্বকীম অগ্নি হস্ত দ্বারা স্পণ করিতে নাই এবং বন্তকাল 

গলে বাস নিষিদ্ধ। সুপ বা তস্ত দ্বাবাও অগ্রিকে ধূমিত 

বা! অপক্ষিপ্ত করিবে না ।* 

্রহ্মবৈবর্ভপুবীণে বহ্নির উৎপত্তি সম্বদ্ধে এইরূপ লিখিত 

আছে। শৌনক স্যতের কাছে জিজ্ঞাসিলেন, মহাভাগ ! 
শি শীত শি শশী ৮. শশী 

* শনাশুদ্ধেহস্সিং পরিচরেৎ ন দেবান্ কীন্য়েদৃষীন্। 

ন চামসিং লভবয়েন্ধীম।ন্ নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ ॥ 

ন চেনং পাত? কুর্ধাা।ৎ মুপন ন ধমেন্ব,ধঃ। 

অগ্সোৌ ন নিক্ষিপেদগ্রিং নান্তিঃ প্রাশময়েনথ। ॥ 

ন ষঙ্জিং নুপনিশসৈজ্ব ণলয়েন্ন। শুচিব্ ধঃ। 

স্বমগ্নিং নৈব হস্তেন ম্পশেম্নাপস্র চিরং বসেৎ॥ 

নাঁপক্ষিগেক্োপেধমেন্্ সুর্পেণ চ পাণিন।। 

মুপেনাগ্রিং সমিশ্লীতং মুখাদগ্রিরজীয়ত ॥” ( কৌন্ উপ বি ১৫ অঃ) 

মিটিয়াছে। তবে উপস্থিত আমি বহ্কির উৎপত্তি শুনিতে 

চাহিতেছি, আপনি বলুন । সত বলিলেন, যখন স্থটি বিস্তাব হয়” 

তখন একদিন ব্রহ্গা,অনস্ত ও মহেশ্বর এই তিন স্থববর জগৎপুতি 

বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্বেতদ্বীপে গমন্কবেন। 
তথায় গিয়া ক্কাহারা হরিব সম্মথে সভামধ্যে বসিলেন। তখন* 

বিঞ্ুর দেহ হইতে কতিপয় কমনীয়ারুতি কামিনী উত্পপন্ন হইল । 

তাহার! নাচিয়া গাহিয়া মধুব স্বরে বিষুতর লীলাগাথা গান করিতে? 

লাগিল। তাহাদিগে বিপুল নিতম্ব, কঠিন স্তনমগুল, সন্মিত 

মুখপন্ম দেখিয়া! ব্রন্গার কামোদ্রেক হইল। পিতামহ কিছুতেই 
মন:সংযম কবিতে পারিলেন না । তাহার বীধ্য স্থলিত হইপ । 

তিনি লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাঁকিলেন । পরে যখন সঙ্গীত ভঙ্গ 

হইল, তখন ব্রক্গা সেই বন্ত্রসহ প্রতপ্ত বীর্য ক্ষীরার্ণবে প্রেবণ 

কবিলেন। ক্ষীরার্ণৰ হইতে অবিলম্বে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল, 

প্ পুকষ ব্রঙ্মতেজে সমুক্জল। তিনি আসিয়া ত্রহ্মার ক্রোড়ে 

বসিলেন। ব্রহ্মা তখন সভামধ্যে লজ্জিত হইলেন। এই 

ঘটনার কিঞ্চিৎ পরেই জলপতি বরুণ সরোষে ক্ষিগরভাবে তথায় 

আসিয়! দেববৃন্দকে প্রণামপুরঃসর সেই ব্রহ্গক্রোড়স্থ বালকটাকে 

লইতে উদ্ভত হইলেন। বালক সভয়ে বাহুদ্ধয় দ্বারা ব্রপ্ধাকে 

পিয়া রোদন করিতে লাগিল । জগগ্দিধাতা লজ্জায় তথন 

কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এদিকে বরুণ বালকের 

করে ধরিয়া সরোষে আকর্ষণই করিতেছেন । শেষে তিনি 
বালকটাকে সভামধ্যে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা কবিণেন, কিন্ত 

তাহাতে তিনি ছূর্ব্বলের স্ায় নিজেই পড়িয়া গেলেন এনং বিধিব 

কোপরৃষ্টিতে তাহাকে তখন মৃতবৎ মুচ্ছিত হইত হইল। তখন 

শক্ষব অমৃতৃষ্টিতে বরুণকে বীচাইলেন। চেতন পাইয়া তখন 

বকণ বলিতে লাগিলেন, এই বালক জলে জন্মি়াছে। সুতবাং 

এন্টা আমারই পুর । আমার পুত্র আমি লইম্সা যাইতে উদ্চত, 

তাঠাঁতে ত্র্গা আমাকে তাড়ন করেন কেন ? ব্রঙ্গা, বিফ ও মহে - 

শ্ববকে সন্বোপন কর্রিয়া বলিলেন, এই বালক আমার শবণ লই- 

য়াছে, কাদিতেছে ; সুতরাং এই শরণাগত ভীত বালককে আগি 

কেমন কবিয়া পরিত্যাগ করি £ শরণাগত জনকে যে রক্দা ন 

করে,সেই অজ্ঞ নর চন্দ্র ও সুধ্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত নিরাষে পাতে 

থাকে। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সর্বতনভ্ঙ মধুস্থদন হাপিয। 

বলিলেন, ব্রহ্মা কাঁমিনীকুলের রম্য নিতম্ববিম্ব দেখিয়া কাশাতুব 

হন। তাহাতে তাহার বীধ্য পতিত হয়, সেই বীর্যা লচ্চায় 

চ্ীবার্ণবের নির্মল জলে প্রেরণ *করেন। তাহা! হইতে এই 

বালকের জন্ম ; সুতরাং এ বালক ধর্মতঃ বিপিবই মুখা পু্র। 

তবে শান্গমতে এ বালক বরুণেরও ক্ষেত্রজ গৌণ পুর । মহারদের 



চি 

ষ্ষ 

বলিলেন, বিগ্তা ও যোনি সম্বন্ধ অনুসারে শিষ্যে ও পুত্রে সমত্বই 

বেদে কথিত । স্থতরাং বরুণ এই বালককে বিদ্যা ও'মন্ত্রদান 

ককনণ বালক বরুণের শিষা হউক। আর বিধাতার ত পুত্র 

মাছেই। যাহা হউক, শুদ্ধ ইহাই নহে। বিষু বালককে 

দাহিকা-শক্তি দান করুন । বালক সর্ধদগ্ধ ছুতাশন হইবে। 
ই কিন্ধু বরুণের প্রভাবে ইহাকে নির্বাণ পাইতে হইবে। 

এই কথার পর শিবের আদেশে বিষু বন্ছিকে দাহিকা শক্তি 

দান করিলেন । বরুণ বিগ্ভা, মন্ত্র ও মনোহর রত্বমাল! দিলেন 

এবং বালককে ক্রোড়ে ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন করিতে 

লাগিলেন। (ক্রহ্ষবৈবর্তপুণ ১৩০ অঃ) 

বহ্কি বা অগ্রিদাহ নিবারণকল্পে মৎ্স্তপুরাঁণে উক্ত হইয়াছে, 
সামুদ্রিক সৈম্ধব, যব অথব| বিদ্যুতে দগ্ধ মৃত্তিকা, ইহা দ্বার! যে 

গছে লেপ দেওয়া যায়, সেই গৃহ কখন অগ্নিদগ্ধ হয় না। 

"নাসুদ্রসৈ্ষবঘবা! বিদ্যদগ্ধা চ মৃত্তিকা । 

তান্ুলিপ্তং সন্ধেশ্ন নাগ্সিনা দহাতে নৃপ !”মেত্ম্পু-রাজধ*১৯৩অং) 

অগ্নির বিকৃতি ও তাহার শাস্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, 

ঘে রাজার রাজ্যে ইন্ধন অভাবে অগ্নি ভালরূপ প্রজলিত হয় না 
অথবা ইন্ধন সম্পন্ন হইয়াও তাদৃশ দীপ্তি পায়না, সে রাজার 
রাজা শক্রপক্ষীয় নরপতিগণ কর্তুক পীড়িত হইয়! থাকে । 

যেখানে এক মাস কিংবা অর্ধমাস পর্যন্ত জলোঁপরি কোনও 

কিছু জলিতে থাঁকে, এতন্তিন প্রাসাদ, তোঁরণদ্বার, বাঁজগৃহ বা 

দেবায়তন এই সকল যেখানে অগ্নিদগ্ধ হয়, তথায় রাজ-ভয় 

অনিবাধ্য। ইহা ব্যতীত যে স্থান বিছ্যুদগ্সি দ্বার! দগ্ধ হয়, 

ত্বথায়ও রাজভয় উপস্থিত হইয়! থাকে, এবং অগ্নি ভিন্ন যথায় 

ধুমোৎপত্তি দেখা যায়, সে স্থানেও মহাভয়ের সম্ভাবনা বুঝিতে 

হইবে। আর অগ্নি ব্যতীত যে কোন স্থানে বিস্ষলিঙ্গ মকল 
ষ্ট হইলেও তাহ! অশুভ বা ভয়েরই লক্ষণ। 

রাজ এই সকল অগ্নি বিরুতি উপস্থিত হইলে পুরোহিত 
স্সমাহিত তাবে ত্রিরাত্র উপবান করিয়া ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভধব সমিৎ 

সর্প ও ঘ্বৃত সহ দ্বিজগণকে সুবর্ণ গো» বস্ত্র ও ভূমিদাঁন 

করিবেন, এইরূপ করিলেই অগ্নিবিকৃতি-জনিত পাপ প্রশমিত 

হইয়া যায়।* 

| * “অনগ্রিদাঁপাতে ঘত্র রাষ্ট্রে যন্ত নিরিদ্ধনঃ। 
ন দীপ্যতে ছেন্ধনবান্ স রাষ্ট্র: পীডাতে নৃপৈঃ॥ 

প্রক্থলেদপ্ন, মাসং বা তথার্দঞাপি কিঞ্চন। 

প্রাসাদতোরণদ্বারং নুপবেশ্ন্থরালয়ম্ ॥ 

এতানি যত্ত দহাস্তে তত্র রাজভয়ং ভঘেৎ। 

খিছাতা ব৷ প্রদহাস্তে ঠাপ নৃপতের্ডয়ম্। 
ধুমশ্চানগ্রিজো ত্র তত্র বিদ্যান্মহত্তয়ম্। 

বিলাগ্িং বিপ্রধলিঙ্গাশচদৃষ্থত্তে ত্র কুত্রচিৎ॥ 

"সপ যারে 

অগ্নিসমূহের মধ্যে মুখ্য অগ্নি তিনটা যথা-_গার্ৃপত্য, 
দৃক্ষিণাি ও আহবনীয় শেষ তিনটা উপসদ্। 

দগার্থপত্যো দক্ষিণাগিত্তথৈবাহবনীয়কঃ। 

এতেহময়জয়ো মুখ্যাঃ শেষাশ্চোপসাদন্্য়ঃ ॥৮ ( অগ্নিপু ) 
এক দ্রিকে বহ্ছি ও অন্য দিকে ত্রাঙ্মণ থাকিলে তাহার মধ্য 

দিয়া গমন করা অবৈধ। 

*দ্বৌ বিপ্রৌ বহ্ছিবিপ্র চ দম্পত্যোগু রুশিষ্যয়োঃ। 

হলাগ্রে চ ন গন্তব্যং ব্রহ্মহত্যা পদে পদে ॥” (কম্মলোচন) 

তিথ্যাদি তত্বেও লিখিত আছে, যথ1--“নাগিব্রাহ্ষণয়ো- 

বন্তর! ব্যপেয়াৎ নাগ্ো ন্ঁ ব্রাহ্গণয়ো নঁ গুরুশিষ্যয়োরনুজ্ঞয়! তু 

ব্যপেয়াৎ।* ইহা দ্বারা ছুই দিকে অগ্নিথাকিলে তাহার মধ্য 

দিয় গমন করাও নিষিদ্ধ ইহাঁও বুঝা যাইতেছে । 
গরুড়পুরাণে অগ্নি স্তস্তন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, 

মানুষের বসা লইয়া তাহাঁতে জলৌকা পেষণ করিবে। পরে 
&ঁ পিষ্ট পদার্ঘদ্য় হাতে মাখিলে উত্তমরূপ অগনিস্তস্তন হইয়া 
থাকে । শিমুলের রস গাধার মুত্রের সঙ্গে মিশাইয়া অগ্নিগৃহে 
নিক্ষেপ করিলে অগ্রিস্তস্তন হয়। বায়সীর উদর লইয়া! মণ্ডক 

বসার সহিত গুড়িক করিবে, শেষে তাহা সুসংযতভাবে 

অগ্নিতে প্রয়োগ করিবে । এইকপ প্রয়োগে উত্তমরূপ অগ্নি- 

স্তস্তন হয়। মুগ্ডিতক (লৌহ), বচ, মরীচ ও নাগর (মুস্তা) 
চর্বণ করিয়। সদ্য সদ্যই জিহ্বা! দ্বারা অগ্নি লেহন করিতে পাবা 

যায়। গোরোচন! ও ভূঙ্গরাজ চূর্ণ ঘুষ্ত সহ নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চাবণ 
পূর্বক পান করিলে তাহাতে দিব্য অগ্রিন্তস্তন হয়। মন্ত্র যথা, 

ও অগ্রিম্তস্তনং কর! । ( গরুড় পুত ১৮৬ অঃ) 

বহি (পুং) ১ দৈত্য বিশেষ। (মহাভাৎ ১২২২৭।৫০ ) 

২ মিত্র বিদার গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র বিশেষ । 

(ভাঁগবত ১০।৬১।১৬ ) 

৩ তুর্বন্থুর পুত্র। ( হব্িবংশ ৩২১৯৭ ) 

“তূর্বসোস্ত যুতে বহ্ছিগ্গৌভামুস্তস্ত চাত্বজঃ |” 

৪ কুকুর পুত্র। (ভাগরত ৯২৪১৯) 

বহ্তিকর (ত্রি)১ অগ্যৎপাঁদক। ২ বিদ্যুৎ। ৩ জঠরাগ্রিবদ্ধক। 

বহিকরী (স্ত্রী) বহ্ছিং দেহস্থবহ্ছিং করোতীতি কৃ-ট, ডীপ,। 
ধাত্রীশ্বরী, ধাইফুল। ( শবচ* ) 

বন্ছিকান্ঠ (ক্লী) বহ্নিবৎ দাহকং কাষ্ঠং। দাহাগুরু। রোজনি+) 

ত্রিরাত্রোপধিতশ্চাত্র পুরোধাঃ হুমমাহিতঃ। 

সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষাণাং সর্ধপৈপ্ত স্বৃতেন চ॥ 

দদ্যাৎ নুবর্ক তথ। দ্বিজেভ্য। গাশৈব বস্ত্রানি তথ| ডুবঞচ' " 

এবং কৃতে পাপমুপৈতি নাশং। 

ষদাগ্সিবৈকৃত্যভবং দ্বিজেন্্র।” ( মৎগ্তপুরাপ ২*৫ জঃ) 



বহিঠবধু 
৮ ৯৮৮ ৩ ব শস্জি লা উপ ৯১০৯ চি ০২৯১৯ এরা ০ ৯ ১ সা 

সি ০ ০ ৯ জি ০ ২ ১ পাশ আপস পদ পিল সস পলা পিপি 

বহ্নিকুণ্ড (*পুং ) অগ্নিকুণ্ড! 

বহ্িকুমার (পুং) অগ্নিকুমার। 
বহিকোণ ( পুং) অগ্নিকোণ, দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ । 

বহ্ছিগঞ্ পপুং) বহ্ছিনা বহিসংযোগেন দহনেন গন্দো যন্ত। 

যক্ষধূম । ( শব্দট* ) 

বহ্িগর্ভ (পুং) বহ্ছি গর্ভে যস্ত | বংশ। 

বহ্ছিগৃহ (ক্লী) অগ্রিশ।লা । (বৃহত্স” ৫৩।১৬ ) 

বহ্ছিচক্রা (স্ত্রী) বন্ছেরিব চত্রং আবর্তব্ চিৎ যত্র। কলি. 

ক!রী বুক্ষ। (ভাবপ্র” 9 

বহ্িচুড় ( ক্লী) অগ্রিশিখ । 

বহিজায়| (ক্্রী) স্বাঠা। | স্বাহা দেখ। ] 

বহিভ্বাল। স্ত্রী) বহ্েজধালেব দাহকত্বাৎ | ধাঁতকীবুক্ষ ৷ (রাজনি*) 
বহছিিতম (প্রি) অধিকতর উদ্জল। বিশিষ্ট দীপ্তিশালী। 

বহিদ (তরি) বহ্ছিং দদাতীতি দ।-ক। অগ্নিদ।য়ক । 

বহিদগ্ধ (কী) অগিদগ্ধ রোগ । (নিদান ) (তরি) অগ্রিদগ্ধ। 

আগুণে পোড়া। 

বহ্িদমনী (ম্মী। দমঘতি পনয়হাঁতি দম-ণিচ-ল্য, ততোভীপ। 

বাহ্ছেনমনী, অপ্রিদাহরেশ গ্রশমনকাবিত্বাদন্তান্তথাহম্।॥  অগ্রি- 

দমনী ক্ষুপ, চলিত শোল।। (বরাজনি* ) 

বহদীপক (পুং) বঙ্ছিং দীপয়ভীতি দীপ-পিচ, গল বহেদীপক 

ইতি বাঁ। কুলুশ্ত রুক্ষ । (শন্দবত্াণ ) ইহার গুণাদিব বিশেষ 

বিবরণ কুন্থণ্ত শব্দে দরষ্টব্য। 

বহ্িদীপিকা (শ্রী) ব্েরঠিবানলশ্ত দীপিকা উত্তেজিকা। 

অজমোদা 1 চলিত ননধমানী। (রাজনিৎ ) 

বহ্ছিনীমন্ (পুং) বজেন 5 নাম যন্ত। ১ চিত্রকবৃক্ষ । 

২ ভল্লাতক বৃক্ষ । €রহরমালা ১ 

বহ্ছিনাশন (ভি) অগ্রিব 'প্রকোপনাশক । 

বহ্িনিন্মথন। ( স্দী) অগ্রিণাস্থ বৃক্ষ,চলিত আগগন্ত। (বৈগ্যকনি০) 

বহ্িনী (জ্রী) বহ্কিং তদ্ধৎ কান্তি নয়তীতি নী-ড, গৌরাদিত্বাৎ 

ডীপ জটামাংশী। (রত্রমালা ) 

বহ্ছিনেত্র (পুং) অপ্ধিনের। করো হইলে স্বভাবতঃ মান্ষেৰ 

চক্ষু্য় লাল হইয়া উঠে । এই কারণে বপকে চক্ষু হইতে অগ্সি- 

শ্ষলিল নির্গম, ক্রোধে অগিশস্মা বা বহ্নিনেত্রাদিব প্রয়োগ 

হইয়াছে। 

বহিপুরাণ ( ক্লী ) অগ্রিপুরাগ। [পরাণ দেখ | 

বহিঃপুষ্পা (স্পা) (স্্ী) বহিগরিব দাহকং রক্তবর্ণ বা পুষ্পমন্তাঃ, 

ভীপ। ধাতকী। (রাজনি” ) 
বহ্িগ্রিয়া (জী) স্বাহা। 

বহ্িবধু ভ্ত ) বন্ছেপ্ঃ | স্বাহা । ,€ শ্দরতা* ) 

৬] 

[ ৯ ] 
কপি পপি শি টি 
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বছিলোহ 

বহ্িবীজ € ক্লী) বহ্েবাজং | রিং বীজ। (তন্ত্র) বহ্িদায়কং 

বীজনস্ত । ২ নিম্ুক। (রাজনি* ) বন্ধে ীজং বী্যং | ৬ ন্বর্ণ। 

( হেমচন্দ্র ) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আ্রীক্ষঞ্চজন্মথণ্ডে এই ন্বর্ণোৎপত্তি- 
স্ধন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, একদা দেবগণ স্বগ-সভাঁয় 
বসিয়া আছেন, তথায় অগ্দরোগণ নৃতা করিতেছে? এই 

সমস্স নিবিড় নিতম্থিনী রন্তাকে দেখিয়া বঞ্ছি কামাতুব হইয। 

পড়েন। তাহার বীর্য স্মলিত হয়। তান লজ্জাঞ্ন তখন 

তাহা বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া ফেলেন। এই ঘটনার কিঞ৫িৎ পরেই 

বঞ্চির বন্প-ভেদ করিয়। উজ্জল প্রভাশালী স্বর্ণ-পুর্জ বাহির হইতে 

থাকে। এ স্বর্ণপুর্ধ ক্ষণকাল মধ্যে বদ্ধিত হইয়া ক্রমে সুমের- 

শৈলে পরিণত হইল। এই জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বহ্িকে 

হিরণ্যরেতা বলিয়। ব্যাথ্য। করেন । * 

বহ্ভূতিক (ক্রী রৌপ্য । € বৈগ্ভকনি* ) 
বহ্ছিভোগ্য €ক্লী) বঞ্চেরগ্নের্ভোগ্যং ভোগাহং হব্যত্বাৎ। ঘ্বুত। 

বহ্িমৎ (ত্রি) বহিসদৃশ। 

বহ্িমথন(ণা1) (পু সী) অগ্রিমন্ত বৃক্ষ, চলিত গণিপ্ি | (বৈগ্ঠকনি?) 

বহ্মন্থ (পূ) বঙ্ছরে অগ্রন্ৎপাদনাথং সপযতে ইতি মন্থ-থঞ,।* 
গণিকারি বুক্ষ | (জটাপর ) ইহার পধার,_- 

€তেছোমন্ছে। হ্বির্মন্থো জ্যোতিক্ষো পাবকোহপণিঃ | 

বাক্ষমন্দে হগ্রিমন্ত*চ মথনো। গণিকাবিকা ৮ (বেছাক বন্মালা) 

বহ্ছিময় €খি) বহি-স্ববূপে ময়ট। আগ্রময়, অগ্রিদ্ববপ | 
বাহুমারক (1) বহ্িং মাবযতি বিনাশয়ভীতি মৃপিচ, থল। 

জল । ( শন্দ১০ ) | 
বহ্িমিত্র (পুং ) বহি-মিত্রং যন্ত। বাদু। ( শদচ* ) 

বহিমুখী (স্ব) লাঙগপিকা, বিষলাঙ্কৃপিয়া। ( বৈগ্তকনি” ) 
বহিরম ( পুং) অগ্র,্যভাঁপ। জাপা বাঁ তেজ। 

বহ্কিরুচি কী) মহাজেো[তিগ্মতী লতা | ( বৈগ্থকনি” ) 
বহ্নিরেতস্ 27 বহেী বেভো যন্ত। অগ্নিনিষিক্ বাণ্যঠা- 

দেবান্ত তথাত্ং। শিব । (হলামুর ) 

বহ্িরোহিণী ( জী) অগ্নিবোহিণী। 

বহ্িলোহ (রী) তান। 

* “একদ। স্নদেবাশ্চ সমুধুঃ স্র্গসংসদি | 

তত্র কৃত | ৮ নৃহ্ঞ গায়স্ত)প্নরমাং গণাত॥ 

বিলে।কা বন্ত।ং হুশ্রোণীং সকামে। বহ্ছিবেন চ। 

পপ!ত বাম্যং চচ্ছাদ লজ্জয়। বামনা তথ। ॥ 

উত্তস্ত্ সর্ণ-পুঞ্জঞণ বন্্ং ক্ষিপ্ত অল পভঃ। 
ক্ষণেন বর্দয়মাস স হমেরুবুবতব হ ॥ 

হিরণারেতনং বহ্িং প্রবদস্তি মনীষিণঃ 1” 

( ব্রক্মবৈধর্ত-পুরাণ একৃষ্জন্মে হিরণ্যোতপত্তি নামক ১৩, জঃ) 



' বহ্নিকক্তণ (ত্র) লাঙ্গলিয়া, বিষলাঙ্গুলিয়া। (ভাবপ্র* ) 
বহ্নিব€ (রি) বহ্ছি অন্ত্র্থে মতুপ, মস্ত ব। অগ্িযুক্ত, বহ্নিবিশিষ্ট। 

বহ্ছিবৃধু (ভর) বহের্বধূঃ। অগ্নির সতী, স্বাহা দেবী। 

বহ্ছিবর্ণ (ক্লী) বহ্ধেরিব রক্তো বর্ণো যস্ত। রাক্রোৎপল। (শব্চ.) 

(ত্বি)২ অগ্নিবর্ণ। রক্বর্ণ। 

বহ্রিবল্লভ (পুং) বহেরবল্লভঃ প্রিয়ঃ উদ্দীপকত্বাৎ। সর্জবস। (তরিকা) 

বহ্ছিবীজ (পুং) নিষ্ুকবৃক্ষ, লেবুর গাছ। (রাজনি) (ক্লী) 
২স্বর্ণ। ৩নিমুকফল। ৪ “বং, এই শব্দ। 

বহ্িশালা স্ত্রী) অগ্রিশালা, অগ্নিগৃহ, হোমগৃহ। মোর্কপু৭৬।২৯) 

বহ্ছিশিখ (ক্লী) বহিরিব শিখা যন্ত। কুম্ুন্ত। 

স্তাৎ কুন্ুন্তং বহিশিখং বস্ত্ররপ্রকমিত্যপি । ( ভাবপ্রকাশ ) 

বছ্িশিখর ( পুং) বহ্িরিব শিখবং যস্ত। লোচমস্তক। (শবরদ্বা”) 
বহ্ছিশিখা (ক্ত্রী) বঙ্ছিবিব শিখা যন্তাঃ। ১ ফলিনী। (ধরণি) 

২ কলিকাীবৃক্ষ। ৩ধাতকী। ৪ লাঙ্গালয়া, বিষলাঙ্গুলিয়া । 

৫ প্রিয়ন্থা। ৬ জলপিপ্ললী। ৭ গজপিপ্ললী। ( বৈগ্থকনি* ) 

বহিশুদ্ধ (ব্রি) অগ্গিদারা বিশুদ্বীরূত। 
বহিসংস্কার (পুং) বহেঃ সংস্কারঃ। অগিসংস্কার। 

বহিসংজ্ঞক (পুং) বহে: সংজ্ঞা যন্ত, ততঃ কন্। চিত্রকবৃক্ষ, 

চিতার গাছ। (অমর) 

বহ্িসখ (পুং) বহ্েঠিবাগ্নেঃ সখা টচ, সমাসান্তঃ। ১ জীরক। 

( রাঞ্জনি* ) বহ্ধেঃ সখা । ২ বাধু। 

বহিসাক্ষিক (অব্য) অগ্রিসাক্ষাতে যে কাধ্য নিষ্পন হইয়াছে। 
বহ্ছিশ্বরী (স্ত্রী) ১ স্বাহা। ২ লক্ষমী। 

বহুযৎপাত ( পুং) অগ্রযতপাত। অগ্ন,যদগীরণ | 

বহ্য (কী) বহতীতি-বহ-( অগ্গাদয়শ্চ। উপ ৪২১১) 

ইতি যক্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ বাহন। ( হেম ) বহস্তানেনেতি 

বহ (বস্থাং করণং | পা 81১।১০২) ইতি য। ২ শকট। (উজ্জ্বল) 

বাক (রী) বাহক। 
বহাশীবন্ (ব্রি) বাহনে শয়ানা। দোলায় শায়িত। “প্রোষ্টেশয়া- 

স্তরেশয়া নাবীধ! বহাণীবরীঃ |” (অথর্ব ৪1৫1৩) বহাণীবরীঃ বহত্য- 

নেনেতি বহনসাঁননম্ আন্দোলিকাদি বহ্ম্। তত্র শয়নস্বভাবা 

য|স্্রিয়ঃ স্বস্তি । (সায়ণ ) 

বহা! (ভ্্রী) মুনিপত্পী। উণাদিকোষ ) 

বহোশয় (তরি) বাহনে শয়ান। 
বা, ১ নুখাপ্তি। ২ গত্তি। ৩ সেবা। 

সুথগ্রপ্তি অর্থে অক অন্তর সক সেটু। লট্ বাপয়তি। 

লুঙ্ অবীবপৎ। বা-গতি। ২ হিংসা। অনাদি, পরস্মৈৎ 

পক সেটু। লট বাতি। লোট্বাতু। লিটু ববৌ» বব 

চুরাদিৎ পরন্মৈ*, 

ববিথ, ববাথ, ববিব। লুট্-বাতা। লুঙ অবাসীৎ। সন্ 

বিবাসতি। আ+বা-সমন্তাদগমন। নির্+বা - নির্বাণ । 

শীতলত্ব। 

বা (অব্য) বা-কিপ্॥। ১ বিকল্প। 

প্রর্ণার্থে যত্র ন শ্যাতাং শুশষা বাপি তদ্বিধা 

তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোদরে ॥৮ ( মন্ত ২১১২) 

২ উপমা । 

“ব্যোমপশ্চিমকলাম্থিতেন্দু বা 

পক্ষশেষমিব ধর্মপন্থলম্।” (রঘু ১৯৫১) 

৩ বিতর্ক । 

“কিং তে হিড়িম্ব এতৈবা স্থথন্ুপ্রেঃ প্রবোধিতৈঃ 1” 

(ভাবত ১/১৫৪।২৩) ৪ পাঁদপূরণ। গ্লোকরচনায় কোন 

অক্ষর কম পড়িলে চ, বা, তু, হিশব্দ দ্বারা তাহা! পুরণ 
করিতে হয়। 

“দেবাস্থরগণান্ বাপি সগন্ধর্রবোরগান্ ভূবি |” (বামায়ণ ১২৫৩) 

৫ সমুচ্চয় । ( মেদিনী ) ৬ এবার্থ। (বিশ্ব) 

“ন্থৃতা ন যুয়ং কিমুতস্ত রাজ্ঞঃ সুযোধনং বা ন গুণৈর- 

তীতাঃ।” (কিরাত ৩১৩) ৭ নিশ্চয় । ৮ সাদৃশ্য । ৯ নানার্থ। 
১০ বিশ্বান। ১১ অতীত । 

বা (দেশজ) ১ বাতাস। ২ নৌকাবাহন | ৩ আশ্চর্্যজ্ঞাপক 
শব্খ। যেমন বাঃ। 

বাই (দেশজ ) ১ বারুরোগ, উন্মা্দ। ২ নর্ভকী, নাটওয়ালী। 
৩ বাতব্যাধি। ৪ সধ, আগ্রহাতিশয্য। 

বাইচ (দেশছ ) ছুইখানি নৌকা পরস্পব জেদ করিয়া কে 

কাহাব অগ্রে নৌকা লইয়া যাইতে পারে এই প্রতিজ্ঞায় নৌকা 

চালনকে বাইচ কহে। কোন উতসবার্দির সময় এইরূপ 

নৌকার বাইচ হইয়া থাকে। বাইচের নৌকায় প্রায় ১০।১৫ জন 

দাড়ি ও১ জন মাঝি থাকে এবং তাহারা প্রাণপণে নৌকা 
বাহিতে থকে । 

বাইচা (দেশজ) ১ যাহারা বাইচ খেলে। ২ বাইচের ভগ্চ 

শিক্ষিত দাড়িমাঝি। 

বাঁইন্ (দেশজ )১ বাদক। যাহারা মৃদঙ্গ (খোল ) বাজাইতে 
পারে। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ নলাকার মত্স্তবিশেষ, চলিত কথায় 

“বাণমাছ” বলে। ইহার গাত্রমাংদ অপেক্ষাকৃত কঠিন ও 

সুম্বাহ। পাকা বাইনমাছে উত্তম কালিয়া প্রস্তত হইতে 

পারে। ৩ মাছুর বুনিবার কালে ব্যবহৃত তন্ত্রীবিশেষ। ৪'চিনি 
গলাইয়া মিছরী প্রস্তত করিবার উনান[বিশেষ বা ভাটী (1012) 
৫ গর্ভ, ছিদ্র । ৬ একগুয়ে। | 

বাইনচাল (দেশজ) নদীমধ্যে নৌকার বাইন বা কাষ্ঠতক্ক) 



বাঁউনি 
স্পা 

স্থানবিশেষে ইহা বাঁইনচল বা বাইনচুয়াল বলে। 

বাঁইনাচি (দেশজ) নৃত্যবিশেষ, নর্তকী বিশেষের নৃত্য। 
বাইওয়াঁলী নৃত্য করিলে তাহাকে বাইনাচ কহে। 

বাঁইমাঁর। (দেশজ ১১ অলসতা, কুড়েমি। ২ চপলতা। 

বাইয়া! (দেশজ ) বাধুগ্রস্ত। যাহাব নিত্য উদরাধ্ান হয়। 
বাইল (দেশজ ) ১ তৃণ বা কদলীপত্রদণ্ডের উভয় পার্থ হঙ্ষা- 

দেশ। ২ পত্রমাত্র। ৩ ভাজা দরজার একখণ্ড। ৪ নৌকার ধূরণ। 

বাইশ (দেশজ ১ কুচার বিশেষ, এই শব্ধ বাশি শব্দজ | কর্মম- 
কারের এই অক্তদ্ধারা কাষ্ঠাি কাটিয়া থাকে । ২ দ্বাবিংশতি,২২। 

৩ আশ্চধ্যস্থচক বাক্য । 

বাইশা (দেশজ) দ্বাবিংশতি সংখ্যাঙ্মক । বাইশ তাবিখ। 

বাইশী (পার্ণী ) বুক্ষভেদ (39115 138১৮170108) 

বাউ (দেশজ ) ১ বানু, বাছুশব্দের অপন্রংশ । ২ একহস্ত পরিমাঁণ। 
বাউটী (দেশজ) অলঙ্কার বিশেষ। কিছুদিন পুর্বে এই 

অলঙ্কার হস্তাগ্রে ধারণ করিবার বিশেষ আদর ছিল, 'আজকাল 

এই অলঙ্কাবের চলন উঠিতেছে । 

বাউটীস্ত্ট (দেশ ও ইংরাজী ) বাউটা হইতে সমস্ত অলঙ্কার 
শালিকামত পুর্বে বিবাহকাঁলে বাউটাস্থট বা চুড়ীন্থটের গহনা 
কন্যাকে দিবার প্রথা ছিল। বাউটস্ুটে অর্থাৎ, বাঁউটা লইয়া 
যে গহনার সেট (9৩) গঠিত হইত, তাহাতে প্রায় ৫০ হইতে 

শতাধিক ভরি সোণা লাগিত। চুড়িস্টে ২৫ ভরি হইলেই চলে। 
বাঁউড়| (দেশজ) ১ বাতুল। ২ উন্মাদের স্তায় তাণস্বরে ভগবগ্ীম- 

কীর্তনকারী ৷ 

বাউনি, বাওনী (দেশজ) হিন্দুর লক্গীবন্ধনরূপ ক্ৃতাবিশেষ। 

পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ববাহ্রে হিন্দুর গৃহে গৃহে বাউনী বাধার বাতি 

আছে। এদিন বা তাহার পুর্বে সাধারণ লোকে গোলায় বা 

মরাই মধ্যে বৎসরের ধান্ত তুলিয়া রাখে এবং পর্বাহ জন্য ভাগার 

মধ্যে গৃহস্থের নিত্যাবশ্ঠকীয় দ্রব্যসম্তার সংগ্রহ কবিয়া গৃহ- 

কত্রীগণ বৈকালে বাটার সকলের প্রীত্যর্থে চাউল কুটিয়। অর্থাৎ 

খঁড়া করিয়া সন্ধ্যাকালে শুদ্ধাচ।রে ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া 

পিঠা “পিষ্টকাশ প্রস্তত করে । প্রথমে আস্কে খোল! বা ভাজা 

খোলার আস্কে পিঠা প্রস্তত করিয়া “নেম” রক্ষা করা হয়। 

তাব পর রসবড়া, বিরিকান্তি, আদোসা, টুনী, পাট-সাপটা, 

গুড় পিঠা, ছুধ পিনি, সরুচাক্লী, সাঁদাপুলি, মিঠাপুলি, ভাজা 

* পিঠা, চিড়াব পিঠা, ছানা, পেস্তা, বাদাম প্রস্থতির ভাগা পিঠা, 

* গোল আলু, রাঙ্গা আলু ও মুগের ভাজা পুলি পিটা ইত্যাদি 
গ্রস্তত করিয়া বাখে। শেষে গৃহিণী আস্কে খোলার একখানি 

" আস্কে পিট রাখিয়া! পঢাক্না? দিয়া ভাত হাঁড়ির মুখে চাপা দেয় 

| ১১ 

দ্বয়ের মধ্যে ছিদ্র হইয়া জল নৌকার মধ্যে প্রবেশ করার নাম। 

1 বা 
এবং «মুলার ছাই (ফুল) ও ধান্তাদিযোগে প্রস্তত গোময়পিগ্ 

লইয়া হাঁড়ির উপরে ব! গাত্রে রাখিয়া! খড় জড়াইয়া বাউনী বাধে, 

বাউনী বাধিবার সময় গৃহকত্রী নিয়োক্ত কবিতা পঠ করিয়া” 
থাকেন- 

«“আউনী বাঁওনী, তিন দিন ঘরে বসে পিঠা ভাত খাঞনী, 
তিন দিন কোথাও না যেও, 

ঘরে ব'মে পিঠা ভাত খেও। 

বাহানন কোটি মোহর হয়ো, 

বাহানন কোটি টাকা হয়ো, 

বাহান্ন কোটি ধাঁন হয়ো,” ইত্যাদি 

অনস্তব গ্রহিণী লক্ষ্মীর ইাড়িতে বাউনী বাঁধিয়া গৃহের সিচ্দুক, 
আলমারি, পেটিকা, বাক্স প্রভৃতিতে বাওনী বাঁধেন ও তৎ্কালে 

এ কবিতাটা মন্ত্র স্বরূপ পাঠ করিতে থাকেন । [পৌষপার্বণ দেখ] 

বাউনিয়। (দেশজ ) বামন, খর্ব । 

বাঁউরা (দেশজ) ৯ বাতুল্» পাগল। ২ উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম- 

কীর্তনকারী । 

বাউল (দেশজ ) ১ ক্ষিপ্ত, পাঁগল। ২ বৈষ্ণব সম্প্র্ধায় বিশেষ, 

এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্য মহাপ্রতৃকে এই মতের প্রবর্তক 

বলিয়! থাকে । [ পবর্গ বাউল শব দেখ। ] 

বাঁউলী (দেশজ ) অগ্নি হইতে পাত্রাদি উঠাইবার চিম্টাবিশেষ। 
বাঁও (দেশজ ) ১ বাঁওয়া, নৌকা চাঁলন। ২ শূর্গারদ রৌগভেদ। 

(৬ ০007:8] 11592,89), বাগি (301১০) । 

বাওআভুর (দেশজ )৭২, দ্বিসপ্ততি, বাহাত্তর। 
বাঁওআন্ন (দেশজ ) দ্বিপঞ্চাশৎ। 

বাওটাহরিণ (দেশগ ) বাতগামী বা দ্রুতগামী হরিণ। 

বাঁওড় (দেশজ) ১ বাতাস হইলে নদীতে যে তুফান হয় তাহাকে 
বাওড় কহে । ২ নদীর গতিপার্স্থিত হধাকাৰ নদীগর্ভ, যাহার 

আোতঃ রুদ্ধ হইয়াছে । 

বাওড়ী (দেশজ ) ১ দূর্ণ বাযু। ২ আবণ্ত। 

বাঁওয়! (দেশজ ) ১ বাযুশবজ। ২ বৃক্ষবিশেষ। 

বাঁওয়াড়িম (দেশজ) পুংবীধ্য ব্যতীত পক্ষিণীগর্ভোৎপন 

ডিম্ব। পালিত পক্ষিদগকে কখন কখন এরূপ ডিম্ব প্রসব 

করিতে দেখ! যায়। এ ডিন্ব হইত শাবক জন্মে না। 

বাওয়ালী (দেশজ) ১ ধান্যের তুষ । ২ কাঠুবিয়া, যাহারা স্ন্দব- 

বনে কাঠ কাটতে যায় । অনেকে এ কাঠুরিয়া দলের সন্দারকে 

বাওয়ালী বলে। স্থন্দবব্নে কাঠ কাটিতে যাইবাব সময় দলঙ্ 

কোন ব্যক্তির ব্যাপ্মুখে পতনঠনিবারণাথ এ সর্দার কএকটা 

ভৌতিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান*করিয়া থাকেন । 

বাঁ ( দেশজ ) বাম, দক্ষিণেতর | 



1 ধাধা [ ১২ ] বংশভারিক 

বাইত (দেশজ ) বমি। | 5 বাধান (দেশজ) বন্ধন বা বেষটন শব্দার্থ । যেমন বিবাদ বাধান, 

বর্ণসস্কর জাতি বিশেষ । এই জাতি নলের | হুকা বাঁধান। বাইত্তি ( দেশজ ) 

কার্ধ্য ৪ ঢোল বা ঢাক প্রভৃতি বাঁজাইয়। জীবিকা নির্ব্বাহ- 

ঞরে। ইহারা অস্ত্জ জাতি। ইহাদের জল চণন নাই। 

বউ দেশজ) ১ বাহুশন্দ্। ২ চারিহস্তপরিমাণ, যেমন এক 

নাউ জল। 

বাঁক (দেশজ ) ১ বক্রস্থান। যেখানে নদী ঘুরিয়া গিয়াছে । 

১ পদালস্কারবিশেষ । (পারসী) ৩ ভেরীমন্ত্র। ৪ কুকুটরধ্বনি। 

বাঁকাভাঙ্গা (দেশজ ) বক্রবস্ত সোজা করণ। 

নাকড়া (দেশজ ) ১ সাহসী । ২ নিভাক। ৩ বেশবিলাসী। 

বকা (দেশজ )১ বক্র । ২ অসরল। 

বকাঁপা (দেশজ ) বক্রুপদ। খঞ্জ। 

বাকী (পারসী )১ ধার, নগদ মুল্য না দেওন। ২ তুরীবাদক। 

৩ অবশিষ্ট । 

বণ] ( দেশদ ) জীবিত থ।কা। 

বাঁচাও (দেশপ ) জীবন দেও। বঙ্ষা বা পরিক্াণ কর। 

বাঝা (দেশজ ) বন্ধ্যা, থে দালোকের সন্তানাদি হয় না, তাহাকে 

বাঝা কহে। 

বট (দেশজ )১ অংশ ২ খগুভুমি। ৩ অস্ধাদির পশ্চছ্ি'গ, 

নগ্ছানে সুটা দিয়া ধরিতে হয়। ৪ গবাদির চুচ্ক, স্তনের বৌটা। 

৫ শ্লেবার্থে লিঙ্গ বুনায়। 

বাটখারা (দেশজ) লৌহ বা গ্রন্তরনির্শিত ওজন সামগ্রী। 

নাটখাবা দার! পরিমাণ ঠিক করিয়া ইহা 

লৌহ ৰ| প্রস্তব দ্বারা নিম্মিত ভইনা! থাকে । 

9ভান কর! হয়। 

বাট| (দেশজ)৯ ভাগকবণ। স্যৈষ্ঠ মাসে জামাই যগীব 

সময় শ্বশুড় জামাহাব কোলে যে পাচফল দেয়। 

বাটিল (দেশজ ) ৯ বর্ত,ল শক্ষজ | ২ মাটির গোল গুলি, ভাটা । 

বাঁড়া (দেশজ । পিঙ্গ। 

পড়িয়া (দেশজ) পুচ্ছতীন। থক, তথ । 

বার (দেশজ) বানর। 

বাদা (দেশজ ) জ্রীতদাসী। দাসী। 

বাধ (দেশ) ১ জলগতিরোধার্থ আতোমে মুভ্িকাদাবা 
ূ বিানম্ম বুঝায় । 

] 

নঙ্ষিত বিস্তৃত আন বা জাঙগাল। ২ বন্ধনক গণাভত। | 

সযোজন। 

বাপনী (দেশজ ) ১ বন্ধনী শবার্থ। ২ আটাআটি। ৩ প্রণালী, 

বাথা। বেমন লোকটার কাজের বাধনী দেখেছ । 

বাধা (দেশ) ৯ বন্ধন । ২ বিদ্রণ প্রতিবদ্ধকতা। ৩ গ্রতিভূ- 

এব ক্ালঙ্কার বা ভূসম্পত্তি রাখিয়৷ অর্থগ্রহণ। 

] 
! 

বাঁধন (দেশজ ১৯ বন্ষন। ২ কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রবোর | 

বাধাঁবীধি (দেশজ) বাধ্য বাধকতা । 

বাঁধারিবেত (দেশজ ) বেত্রবৃক্ষাভেদ (০81810108 (61)1019) 

বাঁধাঁল (দেশজ) ১ যে আল বাধা হইয়াছে । ২ সমদশী, 

স্ুবিবেচক। 

বাঁধুনি (দেশজ) গ্রন্থন, বন্ধন। যেমন কথার বাধুনি, চালের 

বাতার বাধুনী। 
বাধুলি ( দেশজ) বন্ধক পুষ্পবৃক্ষ (101 13011)৩017) 1 

বয় (দেশজ ) বামদিকে। 

বাঁশ (দেশজ) বংশ । 

বখশই (দেশজ ) বাণদবারা প্রস্তুত সোপান, মই, সিড়ি। 
বাঁশগ।ড়ী (দেশজ ) বাণগোতা, কোন জমী দখল লইতে হইলে 

রাজপুকষের সাহায্যে সেই জমির উপর বাঁশ পোতা হয়, তাহাকে 

বীশগাড়ী কহে । সেই সময় ঢোল বাছাইয়া সাধারণকে 

জাঁনাইয়া দেওয়ার নাম “ঢে।লসহরত” | 

বাঁশড়া)বাগ্গালাব ২৪পরগণা জেলাব অন্তর্গত একটা বাণিজ্যকে । 

বাশপাঁতি। (দেশজ ) বংশপত্র, বাশের পাতা । 

বাঁশপাত। নটিয়! ( দেশজ ) নটিয়াশাকভেদ (4১701777৮00])05 

]1000510011118) 

বাঁশপাতামাছ (দেশজ ) মৎশ্ুবিশেষ, এই নগশ্তের আরতি 

ধাঁশেব পাতাব মৃত পাতলা ও সরু বলিয়া লোকে ইহাকে 

বাশপাতা মাছ কহে। ইহারা আড়ভাবে জলে সাতার দেয় এই 

জন্য ইভাঁদের একপার্খ কৃঞ্চবর্ণ ও অপর বা নীচের দিক্ ঈষৎ 

রক্ত শ্বেতনর্ণ। ইহাঁদেব গায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইস থাকে। 

মাছ সুস্বাদু বটে, কিন্ত আক্ৃতিজনিত দ্বণায় ভদ্রসমাজে উহাপ ূ 
ূ ব্যব্হ।র না । 

বশবাঁজী (দেশজ) বংশ ও রজ্জুযোগে ব্যায়াম ক্রীড়!ভেদ। 

বশী (দেশজ ) বণ্গা । 

বশীবাঁলা (হিন্দী, বংশাবাদক | 

বাশুয়াবাতান ( দেশজ ) বুক্ষভোদ (0)0670)৭ 17111))178102) | 

বাঁহাতি € দেশ) বামহস্ত। ডান হাত ধা হাত বলিলে নগদ 

দি 

বংশ তরি) বংশস্তায়ং বংশ-অপ,। বংশসন্বন্ধী। জ্িয়াং ভীয়। 

বাংশী--বংশারোচনা । 

বাংশকঠিনিক (ত্রি) বশকঠিনে বাবহরতি ( কঠিনাস্তপ্রস্তার- 

সংস্থানেযু ব্যবহরতি। পা ৪18৭২) ইতি ঠকৃ। ংশকঠিন 

বিষয়ে ব্যবহারকারক। 

বশংখভারিক (তরি) বশভারং হরতি বহতি আবহতি বা বংশ* 



বাকুচী 

ভার ( তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদংশাদিভ্যঃ । পা ৫1১৫*) 

ঠকৃ। বংশভারহরণকারী বা বহনকারী । 

বাংশিক (৫ পুং) বংশীবাদনং শিল্পমন্তেতি বংশ-ঠকৃ। ১ বংশী- 

বাদক। (জটাধর) ভারভূতান্ বংশান্ হরতি বহতি আবহতি 

বা (পাঁ ৫১৫০) ঠকৃ। (তরি) ২ভারভূত বংশহারক বা 

তদ্ধাহক। ৩ বংশকর্তক। 

বাংশী (শ্রী) বংশলোচনা । 
বাঁঃকিটি ( পুং) বারো জলন্ত কিটিঃ শৃকরঃ। শিশুমার। 
বাঃপুষ্প (ক্রী) লবঙ্গ। 

বাঃনদন (€ক্রী) বারো জলম্ত সদনম্। জলাধার । (ব্রিকা* )। 

বাঁক (ক্লী) বাক্য। 
ব/গর্থাবিব সম্পক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে । 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্ববৌ ॥” (রঘু ১১) 

বাক (ত্রি) বকস্তেদমিতি বক (তন্তেদম্। পা ৪1৩১২*) 

ইত্যণ। ১ বকসশ্বন্ধি। (ক্লী)। তণ্ত সমূহঃ | পা 81২৩৭ ) 

ইতি অণ্। বকসমূহ। (পুং) বকম্তাবয়বো বিকারো বা 

অ.ঞ। ৩ বকের অবয়ববিশেষ। উচ্যতেহসী অনেনেতি বা 
ব্চ-ঘঞ.। ৪ বাক্য। 

“ইদং কবিভ্যঃ পৃর্ববেভ্যে। নমো বাকং প্রশাম্মহে ।* (উত্তরচরিত১।১) 

৫ বেদভাগ[বিশেষ। 

“্যাং বাকেঘন্ুবাকেষু নিষৎস্থপনিষৎস্ু চ। 

গৃণস্তি সত্যকম্মীণং সত্যং সত্যেষু সামন্থু ॥” ভোরত ১২।৪৭।২৫ ) 

বাকল (দেশজ ) বন্ধল, বৃক্ষত্বকৃ। 

বাঁকস (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ,বাসক গাছ (রে 811018 4১01)8$০09) 

২ বাকৃপ। 

বাকার (দেশজ ১ শম্তভাগার। 

বাকারকৃৎ € পুং ) গোত্র প্রবর্তক খধষিভেদ। ( সংস্কারকৌ”) 
বাকিন (পুং) খষিভেদ। (পা ৪১১৫৮) 

বাকিনকায়নি, বাকিনি €পুং) বাকিনের গোত্রাপত্য । 
(পা ৪১১৫৮) 

বাকিনী (ক্ত্রী) তস্ত্রোন্ত দেবীভেদর। 

বাকিফ (ওয়াকিফ.) € আরবী) পারদর্শী । অভিজ্ঞ। 

বাঁকিফ দার (পারসী ) কার্যাভিন্ঞ ব্ক্তি। 

বাকিহাল (পারসী ) যিনি কার্যাবিশেষের সমস্ত বিষয়ই অব- 

গত আছেন । 

কাকী (আরবী) ১ অবশিষ্ট। ২ উদ্ভানের বিপরীত পার্স 

» গৃহাবলী। 

বাকুচিকা (স্ত্রী) বাকুচী গাছ। (বৈগ্ভকনিৎ ) 

ধাকুচী (ভ্ত্রী) বাতীতি বা বায়ুস্তং কুচতি সক্কোচয়তি পুতি- 
17] 

[ ১৩ ] বাক্ছলাশ্রিত 

গদ্ধিপ্বাৎ, কুচ-ক, গৌরাপিত্বাৎ ীষ। বৃক্ষবিশেষ । 7১801069% 

০1751110118 1 চলিত হাকুচ, সোমবাজ। হিন্দী-বাবী 
বুক্চী। মহারাষ্্র-_বাউচী। কলিঙ্গ__বাউচিগে। বম্বে*+বাংবচী । 
তামিল--বোগিবিট,লু। সংস্কৃত পর্যায়__সোমরাজী, সোমধল্লী, 
স্ুবল্লিকা, সিতা, সিতাবরী, চক্্রলেখা, চন্দ্রী, সু প্রভা, * কুষ্ঠতন্তরী, 
পৃতিগন্ধা, বল্গুলা, চন্দ্রাজী, কালমেষী, ত্বগজদৌোষাঁপহা, 
কাম্বোজী, কাস্তিদা, অবল্গুজা, চন্্র প্রভা, সুপর্ণিকা,* শশিলেখা, 
কৃষ্ণফলা, সোমা,পুতিফলী, কালমেষিকা | বৈগ্ভকমতে গুণ-__কটু, 
তিক্ত, উ্ণ, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, ত্বগদোষ, বিষদোষ, কণ, ও খর 
শাশক। (রাজনি* ) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ--মধুর, তিক্ত, 
কটুপাক, রসায়ন, ঝিষ্টস্ত, রুচিকর, শ্লেম্। ও রক্তপিস্তনাশক ; 
রুক্ষ, হা, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জর ও কমিনাশক। ইহার ফল পিস্ত- 
বদ্ধক, কটু, কুষ্ঠ, কফ ও বাযুনাশক, কেশের হিতকর , কৃমি, 
শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণুনিবারক। ( ভাব প্র) 

বাকুল (ক্লী) বকুলস্তেদমিতি বকুল ( তশ্তেদম্। পা ৪।৩/১২০ ) 
ইত্যণ । বকুল ফল। 

পবাকুলং মধুবং এরাহী দণ্ডক্থ্র্যকরং পরম্।” (পরাজবলন্ভ ) 
বাকোপবাঁক রী) গন্পগরজব। কথোপকথন । 

বাকোবাক্য ( ক্লী) পরম্পরে কথাবার্তী (1)1810709)। 

বাক্কুলহ (পুং ) বাচা কলহঃ। বাক্য দ্বারা কলহ, বাক্যে ঝগড়া । 

বাক (স্ত্রী) প্রত্যুদ পক্ষিবিশেষ। (চরক স্থত্রস্থাৎ ৭ অ”) 
বাক্কীর €পুং) বাচি কৌতুকবাক্যে কীর শুক ইব প্রিয়ত্বাৎ। 

শ্যালক, শালা । ( শব্দবস্বাৎ ) 

বাকেলি | লী) ভ্্ত্রী) বাচা কেলিঃ। বাক্য দ্বারা কেলি, 
বাক্য দরা ক্রীড়া । 

বাক্চক্ষু ( ক্লী) বাক্য ও চক্ষু। 
বাকৃচপল (পুং) বাচা চপলঃ। বাক্য দ্বারা চপল, বাক্- 

চাপল্য, বহুগ্যবার্দিতা, যাহারা অতিশয় মিথ্যা কথা কহে। 

শাস্ত্রে ইহা নিন্বনীয়। ঘত্তপূর্বক বাক্চাপল্য পরিত্যাগ 
করা৷ বিধেয়। 

“ন পাণিপাদচপলো ন নে ব্রচপলোহনৃজ্ধুঃ | 

ন স্তাদ্বাক্চপলশ্চৈৰ ন পরদ্রোহকর্শীধীঃ ॥” (মনু ৪1১৭৭) 
বাকৃচাপল্য (ক্লী) বাচা চাপল্যং। বাকের চপলতা, 

বহুগহ্যবাদিতা। 

বাকৃছল (ক্লী) বাচা ছলম্। ২ বাক্য-ব্যাজ, বচন-বিঘাত, অর্থ- 

বিকল্লোপপত্তি দ্বার কথার ছল।, ইহ! ত্রিবিধ-_বাকৃছল, সামান্ত 
ছল, ও উপচার ছল,। [ছল শব্খ দেখ] 

বাকৃছলাশ্রিত (তরি) যিনি গ্প্রতি কথায় ছলপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়। থাকেন । 



বাকৃত্বচ্ (ক্লী) বাক্য ও ত্বকৃ। ( পা ৫81১০৬) 

বাকাত্বয, ক্লা) বাজ্মাধুধ্য। বাক্যের তেজ। 

: বাকৃপটু' তরি) বাচা পটু। বাক্যপ্রয়োগে দক্ষ, বাক্- 

কুশল, বাগ্ী। 

বাকৃপটুতা (স্ত্রী) বাকৃপটু-ভাবে তল্.টাপ। বাক্পটুর ভাব 

বা ধর্ম, বাক্পটুত্ব। 

'বাক্পতি ( পুং) বাচাং পতিঃ। ১ বৃহস্পতি । (শব্খরত্বৎ ) 

২ বিষ্ু। হহেরিবংশ) ক্রি) বাচাংপতিরিব পটুত্বাৎ। ৩উদ্দাম-বচন। 

( বায়মুকুট ) ৪ অনবগ্যোপমাদিপটু বচন। (ভরত ) ৫ স্ববুদ্ধি 

দ্বারা বাকাবাঁচক। (সারসুনরী ) ৬ পটুবচন। (পদার্থ 

কৌমুদী ) ৭ ব্যক্তবাক্ জন। ( নীলক% ) 

বাগ্ী বাগিয্বাবদূকো বাচো যুক্তিপটুস্তথা। 

বাণীশো বাকৃপতিশ্চেতি ষড়েতে সথুষ্ঠ,বক্তুরি ॥” (শব্রত্বাবলী) 

বাকপতিরাঁজ (পুং) স্প্রসিদ্ধ কৰি হ্র্ষদেবের পুপ্র। ইনি 

রাজা যশোবর্ষের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। গৌড়বধ 

কাব্যরচনা করিয়া ইনি প্রথিতযশা হন। মহাকবি ভবভূতি 

“ইহার সমসাময়িক । (রাজতরণ ৪1১৪৪ ) [ যশোবঘ্মী দেখ। ] 

বাকূপতিরাজদেব, একজন কবি। দশরূপাবলোকে ধনিক 

ইহার উল্লেখ কবিয়াছেন। [ বাকৃপতিবাঁজ দেখ । ] 

বাকৃ্পতীয় (লী) বাক্পতিবিরচিত গ্রস্ |(তৈততিক্রা” ২৭৩1১) 

বাকৃপত্য (ক্লী )বাক্পতিত্ব। ( কাঠক ৩৭২ ) 

বাক্পথ (তরি)বাক্যকথনোপযোগী। বাক্যকথনের উপযুক্ত । 

বাকৃপা (তরি) বাকপটু । (এ্তরেয়ব্রাণ ২২৭) 

বাকপারুষ্য (ব্লী) বাগ কুতং পারত্যুং। অপ্রিয় বাক্যো- 

চ্চারণ, বাক্যের কঠোরতা, ইহা সপ্তপ্রকার ব্যসনের অন্তর্গত 

ব্যসনবিশেষ। 

"মূগয়াক্ষাঃ স্বিয়ঃ পানং বাক্পারুয্যার্থদূষণে। 

দণ্ডপারুষ্যমিত্যেতজ জ্ঞেয়ং ব্যপনসপ্তকম্॥”( হেম) 

ইহার লক্ষণ__- 

*দেশজাতিকুলাদীনামাক্রোশন্যঙ্গসংযুতম্। 

যদ্ধচঃ প্রতিকৃলার্থং বাক্পারুষ্যং তদুচ্যতে |” ( যাজ্জবন্ধ্য ) 

দেশাদীনাং আক্রোশন্তঙ্গসংযুতং, উচ্চৈর্ভাষণং আক্রোশঃ 

্ঙ্গমবপ্যং তছ্তয়যুক্তং যত্প্রতিকূলার্থং উদ্বেগজননার্থং বাক্যং 

তদ্বাক্পারুবাং কথ্যতে । ( মিতাক্ষরা ) 

দেশ, জাতি ও কুলশীলাদির উল্লেখ করিয়া যে নিন্দনীয় 

বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বাক্পারুষ্য কহে, যাহাকে 

যে বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহাকে ভানৃশ বাক্য প্রয়োগ 

করিলে বাক্পারুষ্য হয়, চলিত“কথায় গালি গাঁলাজ করার নাম 

* বাক্পারুষ্য, এই বাক্পারত্য ব্রিবিধ নিষ্ঠুর, অশ্লীল ও তীব্র। 

] বাকৃপুষ্প 
পনিষুরামীলতীব্রত্াত্তদপি ভ্রিবিধং শ্থৃতম্। 
গৌরবানুক্তমাত্রস্ত দণ্ডোৎপি স্তাৎ ক্রমাদ্গুরুঃ | 

সাক্ষেপং নিষ্টুরং জেয়মন্্রীলং হাঙগসংযুতম্। 
পত্তনীক্মৈকুপাক্রোশৈশ্তীব্রমাহর্মনীষিণঃ ॥” । মিতাক্ষরা ) 
বাক্পারুষা অপরাধ দগ্ুনীয়। কেহ অযথা ভাবে গালি 

গালাজ করিলে রাজ! তাহার দগুবিধান করিষেন। যাজ্ঞবন্থ্য 

বলিয়াছেন,_-সত্য, অসত্য বা শ্লেষ যে কোন ভাবেই হউক, 

সবর্ণ ও সমগ্রণ ব্যক্তির প্রতি যদি ন্যনাদ (হস্তাদিরহিত ) 

বা নুানেন্দরিয় (চক্ষুকর্ণাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল 
বলিয়া গালি দিলে রাজা! তাহার সার্দীত্রয়োদশপণ দগুবিধান 

করিবেন। মা, বা ভগিনী তুলিয়া গালি দিলে, তাহার 

বিংশতিপণ দণ্ড। আপনার অপেক্ষা! নিকুষ্ট ব্যক্তির প্রতি 

পূর্বোক্ত গালি গালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দদণ্ড ) পরস্ত্রী 

এবং নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিও উক্তপ্রকার গালি 

দিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে । 

গরম্পর বিবাদে ব্রাহ্গণাঁদি বর্ণ এবং মুদ্ধীবসিক্তাদি জাতি 

ইহাঁদিগের উচ্চতা নীচতানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইতে 

হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় গালি-গালাজ করিলে তাহাব 

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়৷ দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার 

দ্বিগুণ এই চতুগুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিপণ স্থলে শতপণ 

দু বৈশ্য প্ররূপ করিলে বৈশ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ 

এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড) এবং শুদ্র গালি গালাজ 

করিলে তাহার দণ্ড জিহ্বাছেদনাদি বিধেয়। নীচ বর্ণের 

প্রতি গালি দিলে অর্দার্দহানি ক্রমে দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ 

ক্ষজিয়কে প্রূপ করিলে তাহার অর্দ, বৈশ্যের প্রতি এরূপ 

কবিলে তধঘর্দ, এবং শৃদ্রের গ্রতি প্রর্ূপ আচরণ করিলে দ্বাদশ 

পণ দণ্ড হইবে । 

সমর্থ ব্যক্তি বাক্যদ্ারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রীবা, নেত্র 
প্রভৃতি ছেদন করিব বলিয়া গালি দিলে তাহার শতপণ দণ্ড 

প্রবং অশক্ত ব্যক্তি এরূপ বলিলে তাহার দশপণ দণ্ড হইবে । 

ন্থ্রাপায়ী” ইত্যাদি পাতিত্যস্থচক গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, 

ূদ্রযাপী ইত্যাদি উপপাঁতকন্চক গালি দিলে প্রথম সাহস 

দু, বেদত্রয়বেত, রাজ! এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তম 

সাহস দণ্ড, জাতিসমুহের প্রতি গাঁলি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, এবং 

গ্রাম এবং দেশের উল্লেখ করিয়া! গালি দিলে প্রথম সাহস 

দণ্ড হইবে। (যাজ্জবন্ধ্যস” ২ অ* বাক্পারুষ্যপ্রৎ ) 

বাক্পুষটী (ত্র) রাজকন্তাভেদ। ( রাজতরণ ২১১) 

(রী) বাক্যরূপ পুষ্প। নুভাষিত বাক্য। 

পধধিভিৈবতৈশ্চৈব বাক্পুশ্পৈরর্চিতাং দেবীম্,।” ( হরিবংশ ) 



বাক্প্রলাপ্ €পুং ) প্রলাপবাৰ্য ॥ 
বাক্্প্রবন্ধ (পুং ) স্বকীয় চিন্তোস্ুত রচনা । 

বাক্প্রবদিষু (পুং ) বাক্য বলিতে ইচ্ছুক। কথনেচ্ছু। 
বাক্য কল) উচ্তে ইতি বচ-গ্যৎ (চজো£কুধিপ্যতোঃ | পা 
৭।৩।৪৫২) ইতি কুত্বং শব্দসংদ্তাত্বাৎ € বচোহ্শবসংজ্ঞায়ং 

ইতি নিষেধো ন)। পদ সমুদয়ের নাম বাক্য। স্থপ্ ও 
তিঙস্তকে পদ কহে, “স্থপতিঙস্তং পদং' যে পদের অস্তে স্্প্ 
ও তিও. থাকে, শব্দের উত্তর “থপ অর্থাৎ স্থ, ও প্রভৃতি 

বিভক্তি, এবং ধাতুর উত্তর, তিপ, তস্ প্রভৃতি বিভক্তি হয়, এই 
স্থপ ও তিওস্ত হইয়া পদসমুদায় বাক্যনামে অভিহিত 
হইয়া থাকিবে । সাহিত্য-দর্পণে ইহার লক্ষণ এইক্প 
লিখিত আছে-_ 

পবাক্যং স্যাদযোগ্যতাকাজ্জা সত্ভিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ | 

বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যমিখং বাক্যং দ্বিধা মতম্ ॥৮ 

| (সাহিত্যদ্* ২ পরি ) 

যোগ্যতা, আকাঙ্ষা ও আসভিযুস্ত পদসমূহকে ধাক্য 

কহে। যেপদে যোগ্যতা, আকাজ্ষা ও আসক্তি নাই, তাহা 

বাক্যপদবাচ্য হইবে না। বাক্য ও মহাবাঁক্যভেদে ইহা ছুই 
প্রকার। রামায়ণ, মহাভারত ও বরথুবংশ প্রভৃতি মহাবাক্য 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদসমূহ বাক্য । যথা *শূন্তং বাসগৃহং, ইত্যাদি 
একটা বাক্য, ইহ! মহাবাক্য নহে। 

কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিতে নাই। 

“ন হিংস্যাঞ্থ সর্ঝভূতানি নানৃতঞ্চ বদেৎ কচিৎ। 

নাহিতং নাপ্রিয়ং বাক্যং ন স্তেনঃ স্যাৎ কর্দাচন ॥* 

( কুর্মপুৎ উপবি” ১৬ অপ) 

কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, কখন মিথ্যা কথা, অহিত 

বাক্য বা অপ্রিয় বাক্য বলিবে না । বৈষ্ণবমতে পাষণ্ড, কুকর্ম্ম- 

কারী, বামাচারী, পঞ্চরাত্র, এবং পাশুপত মতানুবত্বাকে বাক্য 

দ্বারা অচ্চন। করিতে নাই। 

“পাষগ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বামাচারাংস্তথৈব চ। 
পঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙমাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥» 

( কৌন উপবিৎ ১৩ অণ) 
শুভাশুভ বাক্য--যে বাক্য ন্বর্গ বা অপবর্ণ সিদ্ধির নিমিন্ত 

কথিত আর যে বাক্য শুনিলে ইহলোক ও পরলোঁকের 
মঙ্গল হয়, তাহাকেই শুভবাক্য কহে। রাগ, দ্বেষ, কাম, 

তুষ্ণা প্রসৃতির বশে থে বাক্য কথিত হয়, যে বাক্য শ্রত ঝা 

কথিত হইলে নিরয়ের কারণ হয়, তাহাকে অশুভবাক্য কহে। 

'কখ্ন এইরূপ অগুভবাক্য শুনিবে না বা! বলিবে না। বাক্য বিশুদ্ধ, 
 গ্ুমিষ্ট, মৃছু বা ললিত হইলে সুন্বর হয় না, যে বাক্য শুনিলে 

পাশাপাশি 

অবিদ্যার নাশ হয়,* সংসাররেশ দূরীভূত হয়, এবং 

পুণ্য হয়, তাহাই সুন্দর বাক্য।* 
বাকাকর ৫পুং) ১ দুত। (ত্রি) ২ বচনভাষী। 

বাক্যকার € পুং) রচনাকার। 

বাক্যগভিত (ক্রী ) বাক্যপুর্ণ। সুন্দর পদাদি দ্বারা বিরচিত। 
বাক্যগ্রহ (পুং) অর্থগ্রহণ। 

বাক্যতী! (ত্ত্রী) বাক্যের ভাব বা ধর্ম । 
বাক্যপূরণ (ক্লী) বাক্যের পুরণ। 
বাক্যপ্রচোদন (€ পুং) অন্ুজ্ঞাবাক্য। 

বাক্যপ্রচোদনাৎ (অব্য ) আজ্ঞানুসারে । 
বাক্যপ্রতোদ (পুং) কট,ক্তি। পরুষ বা র্ঢবাক্য। 
বাক্যপ্রলাপ €পুং) ১ অসন্বন্ধ বাকা । ২ বাগ্সিজ। 
বাক্য প্রসারিন্ (রি) ১ বাচাল। ২ বাগবিস্তারকারী। ৩ বাশ্মী। 
বাক্যমালা (স্ত্রী) বাক্যলহরী। বাক্যসমূহ। 
বাক্যশেষ €পুং) ১ কথাবসান। ২ বাক্যের শেষ। 

বাক্যসংযম (পুং ) বাক্সংযম্, বাউনিরোধ । 
বাক্যসংযোগ (পুং) বাক্যের মিলন। বাক্যযোজন1| 
বাকাসঙ্কীর্ণ (পুং) বাক্যাল্পতা । 

বাঁক্যস্বর (পুং) কথার আওয়াজ । 
বাক্যাধ্যাহার €পুং) কথায় তর্ক। 

বাক্যার্থ (পুং) কথার মর্্ম। 

বাঁক্যার্ধেপমা স্ত্রৌ) বাক্যার্থের সাদৃশ্ঠ | 
বাক্যালঙ্কাঁর পপ) বাক্যের শোভা। বাক্যচ্ছটা। 
বাক্র (ক্লী) সামভেদ। 
বাক্রায (কী) বক্র-য্যঞ। বক্রসন্বন্ধীয় । 
বাক্ষ, আকাঙ্ষা। ভাদি, পরশ্মৈৎ সকৎ সেট । লট্ বাতি । 

লুঙ অবাজ্ীৎ। এই ধাতু ঈদিত। 
বাকৃসংযম (পুং) বাচিঃ সংযমঃ | বাক্যের সংযম, 'অযথ। 

বাকাপ্রয়োগ না করা। 

বাকৃসঙ্গ ( পুং) বাক্যগ্রহ। 

যাহা শুনিলে 

* “স্বর্গাপবগসিদ্ধার্থং ভাষিতং যৎ সুশোভনম্। 

বাক্যং মুনিবরৈঃ শাপ্তৈপ্তদ্ বিজ্ঞেয়ং হৃভাধিতম্ ॥ 
রাগদ্বেধ/নু হজ ধ-কামতৃষ্ণন্থসারি যৎ। 

বাক্যং নিরয়হেতুতাৎ তদাধিতমুচাতে ॥ 

সংস্তেনাপি কিং তেন মৃছন! ললিতেন বা। 

অবিদ্যারাগবাক্যেন সংসারক্লেশহেতুন! ॥ 

যৎশ্রুত। জাঁয়তে পুণ্যং রাগাদীন।ঞ ঈীংক্ষয়ঃ | 

বিরুদ্ধমপি ভদ্থাক্যং বিজ্ঞেয়মতি) শোভনমূ ॥ 

(অগ্রিপুৎ শুদ্ধিরত নাখাধ্যায় , 



বাঁগিন্ 

বাকৃস1 ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ | ( 7০৮10০01119 £12115 )। 

[ ১৬] বাগুর 

বাঁগী (দেশজ ) কুক্রিয়াজনিত কুচবীতে স্কোটকভেদ | 

বাকৃসিদ্ (ব্লী) সিদ্ধবাক্ ব্যক্তি। সাধু পুরুষগণ সাধারণতঃ | বাগীশ (পুং) বাচামীশঃ। ১ বৃহস্পতি । ( শবরভ্া*) ২ ত্রন্ধা। 

বাকৃসিদ্ধ হন। তাহাব| যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই 

' টিয়া থাকে। 

বাব্স্তন্ত (পুং) বাকান্তত্তন। বাক্য রোধ করিয়া দেওয়া। 

বাঁথান (দেশজ ) ব্যাধ্যান, ব্যাখ্যা করা। 

বাখানি (দেশজ ) গুণব্যাথ্যা। 

বাখার (দেশজ ) শশ্তভাগ্ডার। 

বাখারি (দেশজ ) ১ শামুখ, শুক, জ্যোংড়া, ইহার চুণ হয়। এ 
চুণকে বাখারি চুণ কহে। উহা কলি দেওয়া কার্যে ও পান খাঁও- 

স্বার জন্য ব্যবহৃত হয়। ২ বাঁশ খণ্ড করিয়া তাহার চাচা পাত। 

বাঁগপহাঁরক (পুং ) ১ পুস্তকচোর। ২ নিষিদ্ধবাক্য পাঠকারী। 

বাগর্থ €পুং) বাক্য ও অর্থ। মীমাংসামতে বাক্য ও অর্থের নিত্য 

সম্বদ্ধ। ্বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে |” (রঘু ১১) 

বাগ্ ( পাঁরসী) ১ বাগান, উদ্ভান। ২ কৌশল। ৩ সুবিধা । 

৪ বাঘ। ৫ অশ্বরজ্জু। 

. কাগ্ড়া': দেশজ ) ব্যাঘাত। 

বাগ্বাগিচা | পারসী ) প্রমোদোগ্ঠান 'ও বাগান । 

বাগতীত ( পুং) অতীত বাক্য। 

বাঁগন্ত €পুং 9 বাক্যের শেষ। 

বাগর (পুং) বাচা ইয়ন্ি গচ্ছতীতি খ-অচং। ১ বারক। ২ শাগ। 
৩ নির্ণয় । ৪ বাড়ব। ৫ বুক ।৬ মুমুক্ষু। ৭ পণ্ডিত। ৮ পরিত্যন্ত- 

ভয়, ভয়রহিত । (হেম) 

বাগসি (স্ত্রী) অসির ন্তায় তীক্ষবাক্য। 

বাগ। (ত্ত্রী) বল্গা। 
বাগাচের। ( দেশজ ) গুলুভেদ। ( 1150019 08197 (% ) 

বাগায়ন (পুং) খধিভেদ। ( সংস্কারকৌ” ) 

বাঁগড়ম্বর (পুং ) আড়মবরপূর্ণ বাক্য । 

বাগ।ৎ (পারসী ) উদ্ভান। কুগ্তবন। 
বাগান (পারী ) উদ্ান। 

বাগ।রু (ব্রি) বাচি আশাবাক্যে আরু কর্কট ইব মর্দাচ্ছেদকতাৎ। 

আশাহন্া, যেব্যক্তি আশা দিয়া পরে তাহ! করে না, তাহাকে 

বাগারু কহ। 

দআঁশাং বলবতীং দ্রবা বো হস্তি পিশুনো৷ জন; । 

স জীণাদোহপি বাগারদ্র গোদানুস্ত দাতরি ॥” ( শব্দমালা ) 
বাগাশনি (€ পুং ) বুদ্ধদেব । € শবরত্বাণ ) 

বাগাশীর্দত্ত (পুং) পাঁণিন্যুল্লিখিত ব্যক্তিভেদ। ( পা ৫৩1৮৪ ) 

ধাঁগিচা (পারসী ) উদ্ভান। * 
' ঘাগিল্ ( পুং) প্রকাশের পুত্রভেদ । (ভারত ১৩ পর্ব ) 

“বানীণং বাগ্ভিরর৫্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে ।” ( কুমার ২৩) 

(ব্রি) ৩ বাকৃপতি, ভাল বক্তা, বাগ্মী। 

“নিত্যানন্দ প্রমুদিতা৷ বাণীশা। বীতমৎ্সরা:1” (ভারত ১০৭৪১) 

বাগীশ, স্তায়সিদ্ধাঞ্জনরচয়িতা। 

বাঁগীশতীর্ঘ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবধর্শ্াচাধ্য। কবীন্দ্রতীর্থের পর 

মঠের অধিকারী হন। পূর্বনাম রঙ্গাচার্ধ্য বা রঘুনাথাচাধ্য। 

১৩৪৪ খুষ্টান্দে মৃত্যু । স্বৃত্যর্থসাগরে তাহার ধর্মব্যাখ্য। কীর্তিত 

আছে। 

বাঁশীশত্ব (ক্লী) বাণীশস্ত ভাবঃ ত্ব। বাকৃপতির ভাব বা ধর্ম, 

উত্তম বাঁক্য। 

বাঁগীশভট্ট, দশলকারমঞ্জরী ও মঙ্গলবাদরচয়িতা। 

বাণীশ। (ক্ত্ী ) বাচামীশা । সরস্বতী । . 

“বাণীশ। ষস্ত বদনে লক্ষীর্যস্ত চ বক্ষসি। 

যন্তান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥” 

( ভাগবতটীকায় স্বামী ১১1১ ) 

বাগীশ্বর (পুং) বাচামীশ্বর ইব। ১ মঞ্জ্ুঘোষ। ২ জৈনবিশেষ। 

( ব্রিকা” ) ৩ বৃহস্পতি । ৪ ব্রহ্ধা | (ত্রি) ৫ বাকৃপতি, ভাল বক্তা । 

প্রুদ্রীমলকচূর্ণৎ বৈ মধুতৈলসমস্থিতম্। 
জদ্ধ! মাসং যুবা স্তাচ্চ নরে| বাগীশ্বরো ভবেৎ ॥৮(গরুড়পুৎ১৯৬অ০) 

বাঁগীশ্বর, ১ মানমনোহরপ্রণেতা । ২ মঙ্ঘের সমসাময়িক একজন 

কবি। ৩ একজন বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা । 

বাগীশ্বরকীর্তি (পুং ) আচাধ্যভেদ। 

বাঁগীশ্বর ভট্ট, কাব্যপ্রদীপোদ্যোত প্রণেতা । 

বাগীশ্বরী (ত্ত্রী) বাচামীশ্বরী। সরম্বতী। (ত্রিকা* ) 

বাণীশ্বরী দত্ত, পারস্করগৃহসথতরব্যাখ্যা-রচয়িতা। 

বাঁগু (ক্রী) নদীতেদ। 
বাগডআ। (দেশজ ) গুল্সভেদ | ( 901810010) 81১17219 ) 

বাগুজী (ত্ত্রী) সোমরাজী, বাকুচী। € অমর ) 
“ঘর্মসেবী কদুঞ্চেন বারিণা বাগুজীং পিবেৎ | 

স্ষীরভোজী দ্বিসপ্তাহাৎ কুষ্ঠরোগাছিমুচ্যতে ॥” 

( চক্রপাণিসংগ্রহ কুষ্ঠাধিৎ ) 

বাগুঞ্জার (পুং) মতস্তবিশেষ। (স্ুশ্রুত ) 
বাগুণ €পুং) কর্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (চলিত )২ বেগুণ। 

বাঁগুত্তর (রী) বক্তৃতা ও উত্তর। 

বাগুন ( দেশজ ) বার্তীকু, বেগুন। 

বাগুনিয়! (দেশজ ) বেগুণ বর্ণজ। 

বাণ্ডর, (পুং) একজন প্রাচীন কৰি। 



ধাগ্ঙও 
৬ ০০০০০ এর শা  পাপলালান ০ এ, প্রচ ০, _ 

বাগুর। (ত্ত্রী) বাতীতি বা গতিবন্ধনয়োঃ ( মদ্গুরাদয়শ্চ। উপ, 
১৪২) ইতি উরচ, প্রত্যয়েন গুগাগমেন চ সাধুঃ। মুগবন্ধনার্থ 

জালবিশেধি, হরিণ ধরা ফাঁদ। 
শশ্বানঃশ্বত্রা বনে তক্থিং্তম্ত বর্মন বাগুরাঃ।”(কথাসরিৎসা*২১।১৬) 

বাঁগুরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ শিল্পবিৎ। 

বাগুরিক €পুং) বাগুরয়া চরতীতি বাশুর! (চরতি। পা 8181৮ ) 

ইতি ঠক্। ব্যাধ, ষে বাগুরা দ্বারা মুগাদিকে বন্ধন করে। (অমর) 

বাগুলি (পুং) পটি। 
বাগুলিক তরি) রাজাদিগের তান্বলদাতা। (হারাবলী ) 

বাগ্ডশ (পুং ) মৎস্তভেদ, বাগুজ্জাল মত্স্ত। ( বৈদ্যকনি* ) 

বাগুন (পুং) মত্ম্ততেদ | 

বাগুষভ (পু) প্রকৃষ্ট ব্া । বিজ্ঞ বাশ্ী | 

বাগে (দেশজ ) ১ সুবিধা । ২ দিকে, পাঙ্ছে। 

বাণেবাগে (দেশজ )১ এদিক ওদিকৃ্। ২ উভভ় পার্খে। 
বাগোয়ান (পুং) জনপদভেদ | ( ক্ষিতীশ” ৮1১৯) 
বাগ্থ৭ € পুং) ১ বাকাাফল । ২ অহৃত্ভেদ। 

বাগগুদ (পুং) বাচা গোদতে ক্রীড়তীবেতি গুদ-ক্রীড়াক়াং ক। 
পক্ষিবিশেষ। (শ্বিকা ১ মন্থুতে লিখিত আছে, গুড় চুরি 

করিলে পরে এই পক্ষিরূপে জন্ম হয়। 
“কৌধেয়ং তিত্তিরিহ্বত্বা ক্ষৌমং হৃত্বা তু দর্রঃ। 
কার্পাসতা গুবং ক্রোঞ্চো গোঁধা গাং বাগৃগুদো! গুড়ম্ ॥৮মেনু১২।৬৪) 

বাগগুলি (পুং) বাচা গুড়তি রক্ষতীতি গুড় হেগুপধাৎ্ কিৎ। 
উপ. ৪1১১৮) ইতি ইন, সচ কিৎ। তাশ্ব.লী, রাজার্দিগের 
তাম্ব,লদাতা । ( শব্দমালা ) 

বাগগুলিক (পুং) বাগ্গুলি-স্বার্থে কন্। তাম্বলদ, তাম্ব,ল- 

দাতা । ( শব্ধমালা ) 

বাগজাঁল (ক্লী) বাগেব জালমিতি রূপককর্্মধা”। ১ বাক্যরূপ 
জাল । ২ বাকৃসমূহ। 

বাগহস্তব (ব্রি) বাক্য ও হস্তযুক্ত। 

বাগড়ম্বর (পুং ) বাক্যচ্ছটা। 
বাগড়া (দেশজ ) ১ বিবাদ, কলহ । ২ প্রতিবন্ধক । 

বাগ ড়াটিয়। ( দেশজ ) প্রতিবন্ধকতাচরণকারী। 

বাগডোর (দেশজ ) ঘোড়ার মুখের সাজে যে দড়ি বাধা ষায়। 

বাগ্রণ্ড (পুং) বাগেব দঃ । বাক্যরূপ দণ্ড, বাক্য দ্বারা 

তিরস্কার করা। প্রথমে অপরাধ করিলে বাগদ্ণ্ড করিবে, 
অপরাধীকে বাক্যদ্বারা ভর্খসনা করিয়া বলিবে, পুনর্বার এই- 

দ্ূুপ করিও না। 

“বাগরণ্ুং প্রথমং কুধ্যাদ্ধিগ-্রণং তদনস্তরম্। 
তৃতীয়ং ধনদণুস্ত বধদণ্ডমতঃ পরম্ ॥৮ ( মনু ৮১২৯) 

১৬] ৫ 

[ ১৭ ] বাঁগডু 

'বাগঞ্ণ্ডং স বাচা নির্ভত্ভর্তে ন সাধুকুতবানসি মা 

পুনক্েরং কার্যাঃ”* মেধাতিথি ) 
বাগত্ত (তরি) বাচা দত্তঃ। বাক্য দ্বারা দত্ত। যাহ! কথায় 

দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কাধ্যতঃ দেওয়া হয় নাই। « |] 
বাগন্দন্তা (স্ত্রী) বাচা দত্বা। বাক্য দ্বারা দত্ত । কন্তা, বিবাচ্ছের 

পূর্ধ্বে কন্তার বাগদান কর! হয়, তাই কন্ঠাকে ৰাগদত্ব। 
কহে। আজকাল বাগদান-প্রথা সর্ধত্র প্রচলিত নাই, বর্তমান * 
সময়ে বিবাহের যে দিনাবধারণ ব] পাকা দেখা হই! থাকে 

তাহা এই বাগন্ধানের তুল্য । 

বাঁগদরিদ্রে (তরি) বাচি দরিদ্র ইব। মিতভাষী, পর্যার_ 
বাগ । (শব্মরত্াঃ ) 

বাগ্রল (ক্লী) বাচাং দলমিব। ওটাধর। (জরি) 
বাগদান (ক্লী) বাচাং দ্বানং। বাক্যদান, অদত্া কন্ার 

বিবাহে কথা দেওয়া, বিবাহ-স্থিরীকরণ। 

পতডো বাগ্দানপধ্যন্তং যাবদদেকাহমেব হি। 

অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ 

বাগানে তু তে তত্র জ্ঞেযধেশভয়তন্ত্যহম্। 
পিতুবরস্ত ততো দত্তানাং ভর্ভু(রেব হি॥”৮  * » :, 

( মন্গটাকায় কুল্ল,ক ৫1৭২) 
বাগ্দানের পুর্বে কন্ার মৃত্যু হইলে সকল বর্ণের এক দিন 

অশৌচ হয়, কিন্ত বাগানের পর উভয় কুলে অর্থাৎ পিতু ও 

ভর্তুকুলে তিন দিন অশৌচ হইবে। কিন্ত এইক্ষণ বাগদান 
না থাকাক্স বিবাহের পুর্ব পধ্যস্ত ক্ন্ঠামরণে একদিন অশৌচ 
হইয়া থাকে। 

বাগদুষ্ট (ব্রি) বাচ। শুদ্ধেংপি বস্তনি অশুন্ধরূপত্বহর্বাকোন 

ছুষ্টঃ। বাক্য দ্বারা দোষযুস্ত। ১ পরুষভাষী। ২ অভিশপ্ত। 

মনুভাষ্যকার মেধাতিথির মতে পরুষ ও মিথ্যাবাদীকে 

বাগডুষ্ট কহে। 
পভূতকাধ্যাপকো যশ্চ ভূতকাধ্যাপিতন্তথা । 

শৃদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈৰ বাগদুষ্টঃ কুণ্তগৌলকৌ ॥” 
(মনত ৩১৫৬ ) 

“বাগ হুষ্টঃ পরুষভাষী, অভিশপ্ত ইত্যন্তে' (কুল্ল-ক) 'বাচা 

ুষ্টঃ পরুষানৃতভাষী” ( মেধাতিথি ) শ্রাদ্ধকম্ম্ে বাগছষ্ট ব্রাহ্মণ 

ব্জ্জনীয়। 

“বাগ ভাবছ্ষ্টাশ্চ তথা হুষ্টেস্চোপহতান্তথা । 
বাসসা চাবধূতানি বজ্ঞ্যানি শ্রান্ধকর্মণি ॥৮ ( শ্রান্ধতৰ ) 

প্রায়শ্চিন্তবিবেকে লিখিত আছে যে, বাগডুষ্ট ব্যক্তির অন্ন 

ভক্ষণ করিতে নাই। অন্িভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

হয়। হঠাৎ খাইয়! ফেলিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং অভ্যাসে 



অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিলে দ্বাদশ পণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে। | - 

“বাগ ছষ্টং 'ভাবহ্ষ্ঞ্চ ভাজনে ভাবদূষিতে | 
তুক্ারং ত্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ত্রিরাত্রস্ত ব্রত্তী ভবেৎ ॥ 

এতদভ্যাসে ব্রতী- যাবকেন তত্র দ্বাদশ পণাদেয়াঃ” 

ৰ * ( প্রায়শ্চিত্ববিবেক ) 

বাগদেবতা (তরী) বাচাং দেবতা । ১ বাক্যের অধিষ্টাতর 
দেবতা ২ সরস্বতী । 

“মুদ্রামক্ষগুণং স্ধাট্যকলসং বি্যাঞ্চ হস্তাঘুজৈ- 

ধিত্রাণাং বিশদ প্রভাং ভ্রিনয়নাং বাগ দেবতামাশ্রয়ে ॥” (তন্্রসার) 

বাগদেবী (স্ত্রী) বাচাং দেবী। সরম্বতী। (ত্রিকাণ) 

বাগ দেবীকুল (ক্লী) বিজ্ঞান, বিগ্কা ও বাগ্মিতা। 

বাঁগদৈবত্য (তরি) বাগ দেবতাক, বাগদেবতাসম্বদ্ধীয়, বাগ. 

দেবতার উদ্দেশে যাহা কৃত। 
“বাগ দৈবাত্যৈশ্চরর্ভিজেরংস্তে সরম্বতীম্। 
অনৃতীন্তৈনসন্তন্ত কুর্বাণা নিষ্কৃতং পরাম্ ৮ (মন্থর ৮১০৫) 

বাঁগদোষ (পুং) ১ বাক্যের দোষ। ২ ব্যাকরপণবিরুদ্ধ পদ- 

* প্রয়োগ । ৩ নিন্দা বা অপমানস্চক বাকাকথন। 

বাগদ্বার (ক্লী) বাগেব ছবারং। বাক্যরূপ দ্বার, বাক্যরূপ 
প্রবেশপথ । 

“অথবা কৃতবাগদ্বারে বংশেহস্থিন্ পূর্বস্থরিভিঃ। 
মণৌ বজসমুতৎকীর্ণে সত্রস্তেবাস্তি মে গতি ॥” (রঘু ১৪) 

বাঁগ বলি (পুং ) একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। 

বাগভট, ১ রাজা মালবেন্্রের মন্ত্রী। ২ নিঘণ্ট, নামক বৈদিক 

্রন্থরচয়িতা। ৩ একজন জৈন পণ্ডিত, নোঁমকুমারের পুত্র। 

ইমি অলঙ্কারতিলক, ছন্দোন্থুখাসন ও টীকা, বাগ ভটালঙ্কার 

ও শুঙ্গারতিলক নাঁমক কাব্যপ্রণেতা । ৪ অষ্টাঙ্গহদয়সংহিত। 

নামক বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম সিংহগুপ্ত ও 

পিতামহের নাম বাঁগভট। ৫ পদার্ঘচন্ত্রিকা, ভাবপ্রকাণ, 

রসরত্বসমুচ্চয় ও শান্্দর্পণ প্রস্তুতি গ্রন্থ প্রণেতা । 

বাগ ভট্ট (পুং)[ বাগণ্ভট দেখ। ] 

বাগ ভূৎ (ত্রি) বাক্যপোষণকারী। বাকৃপটু। 

বাগমুল (এরি) যাহার বাক্যের মূল আছে। 

বাগ্ায়ন ( পুং) বাগ্মিনো গোত্রাপত্যং € অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ। 

পা 8১১১০ ) ইতি ফএঞ। বাগ্মীর গোত্রাপত্য। 

বাগ্সিতা[ত্ব] (ত্র) বাগ্সিনো ভাবঃ। বাগ্িত্ব, বাগ্মীর ভাব বা 
ধম্ম, উত্তমরূপ বলিবার শক্তি। 

বাগিন্ (ত্রি) প্রশস্তা বাগন্তান্তেতি বোচো গ্লিনিঃ। পা৫1২1১২৪) 

ইতি গ্মিনিং। বক্তা; নুষ্টবক্তা । 

[ ১৮ ] বাঘ আঁচড়! 

( কামন্দকীয় নীতিসার ৪1১৫) 

২ পটু। ( পুং) প্রশস্তা বাগস্ত্যস্তেতি গিনি । ৩ সুরাচাধ্য, 
বৃহস্পতি । ৪ পুরুবংশীয় মনস্থ্যর পুত্র। (ভারত ১।৯৪1৭ ) 

বাগ্য (ব্রি) বাচং পরিমিতং বাক্যং যাতি গচ্ছত্তীতি যা-ক। 
১ বাক্দরিদ্র,” পরিমিতভাষী। (শবমালা ) ২ নির্বধ। 

৩ কল্য। (অজয়) 

বাগষত (ত্রি) বাচি বাক্যে যতঃ সংযতঃ। বাকাসংঘত। 

বাক্যসংযমনকারী | 

প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাঁদিশেৎ। 

প্রায়শ্চিত্বমুপাসীনো বাগযতক্ত্িষবনং স্পৃশেত ॥ 

( প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 

বাঁগষমন । ক্লী . বাচাং যমনং। বাকের সংযম । 

( কাত্যা* শত ৩১২১৭ ) 

বাগযাম (তরি) বাগত, বাঁক্যসংযমকারী। 

বাগবজ্ (ক্লী) বাগেব বজজং। বাক্যরূপ বন্দর, অতিশয় কঠোর 

বাকা । (ত্রি) কঠোর বাক্য প্রয়োগকারী | (ভাগবত ৪।১৩।১৯) 

বাথট (পুং। গ্রন্থকারভেদ। 

বাথ (ত্রি) বাক্যসদূশ । কথাম্ুযায়ী। ( এতরেয়ব্রাণ ৬।৭ ) 
বাথাদ (পুং) পাঁণিন্তুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৬৩১০৯ ) 
বাধাদিনী (্ত্রী) সরস্বতী দেবী। 

বাণ্িদ্ (তরি) বাগ্ধী। স্থভাষক। “তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্থী 
বাগ্তিদাং বরম্।” ( রামা” ১১১) 

বাঘ্িদপ্ধ তত্রি) বাচা বিদ্ধঃ। ১ বাক্চতুর, বাক্য পণ্ডিত, যিনি 

বাক্যপ্রয়োগকুশল। ২ বাক্যবাণে জঙ্জরিত। স্্িয়াং টাপ। 
বাখ্থিদগ্ধা -- বাক্চতুরা | 

বাখিধেয় (ব্রি) বাচো বিধেয়ম্। পুস্তক বিনা পাঠযোগ্য গতব্য। 

বাপ্িন্ (ব্রি) বাকযুক্ত। 

“বাণীর মন্থং প্র ভরম্ব বাঁচম্।' ( অথ” ৫1২৯।১১) 

বাণ্িপ্রষ (ক্লী ) বেদপাঠকালীন মুখনিঃস্থত জলবিন্দু থুতু)। 

বাণ্থিসর্গ (পুং ) বাক্যত্যাগ ৷ কথা বন্ধ করা । 

বাঁথিসর্জন (ক্লী) বাগ্ঠিসর্গ। 

বাধীর্ষ্য তরি) ওজস্বী। বাক্যের গাম্তীধ্য বা তেজঃ। 

বাঘ ( দেশজ ) ব্যাঘ্র, ব্যাত্র শব্দের অপত্রংশ | 

বাঘ আকড়া ১ দেশজ) গুল্সভেদ (42118781810) 19891664- 

1011) )। 

বাঘ আঁচড় ( দেশজ । গুলসভেদ। শিশ্ষীভেদ, এক প্রকার শিম, 

বাক্মাচড়া শিম, এই শিমের গায় ছড়। ছড়া দাগ থাকে। 

[ পবর্গে বাঘআ'চড়া দেখ। | 



বাঙ্গাল ভাষা [ ১৯ ] বাঙ্গাল! ভাঁমা 
স্স্সি ১০84 

বাঘড1সা (দেশজ ) একজাতীয় বড় মশক । 
হ (পু২) ১ পুরোহিত। ২ খত্বিজ,। (নিঘণ্ট, ৩।১৮ ) 

৩ মেধাবী । (নিঘন্ট, ৩১৫) ৪ বাহক, অশ্ব । (সায়ণ ) 

বাঘনখে। শিম (দেশজ ) শিশ্বিভেদ। 
বাঘেল্প (ক্লী) রাজবংশভেদ । বাঘেলরাজবংশ। 

| বঘেল দেখ । ] 

বাঙ্ক ( পুং) সমুদ্র। (ত্রিকা” ) 

বাঙ্গজ, বঙ্গরাজ। ( পা ৪1১১৭ ) 

বাঙ্গক €ত্রি) বঙ্গরাজপুত্র । পো ৪৩১৯০) 

বাঙ্গারি €পুং ) গোত্রপ্রবর্তিক খষিভেদ । (গ্রবরাধ্যায়) 

বাঙ্গালা,--বঙ্গদেশ, খৃষট়্ ৯১৯শ শতান্দে উৎ্কীর্ণ রাজেন্দ্র) 
চোলের শিলালিপিতে এই শব্দের 'বঙ্গাল' নামে প্রথম উল্লেখ 

দষ্ট হয়। [ বঙ্গদেশ, বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য শব্দে 

বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

বাঙ্গাল। ভাষা, যে ভাষায় বাঙ্গালার অধিবাসী কথা কহিয়া 

থাকে, তাহাই বাঙ্গালাভাষা। এই ভাষাকে লিখিত ও কথিত 

এই ছুইভাগে প্রধ্ধানতঃ ভাগ করা যাইতে পারে। অবশ্ঠ 

প্রাদেশিক হিসাবে ধরিলে কথিত ভাষাকেও নানা শাখা প্রশাখায় 

বিভক্ত কবা যায়। দেশভের্দে কথিত ভাষার মধ্যে অল্লাধিক 

পার্থক্য লক্ষিত হইলেও কথিত ভাষা যে সর্বসাঁধারণেব 

সবধার্থ সময়ে সময়ে সংশোধিত ও সংস্কৃত হইয়া লিখিত 

তাষার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার কবি- 

বেন। কিরূপে বঙ্গভাষার উৎ্পাত্ত হইল, তাহাই এখানে 

₹ক্ষেপে বলিব। 

বঙ্গভাষার আদি-নির্ণয়। 

বর্ণলিপি শবে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রায় আড়াই হাজার 

বৎসর হইতে চলিল, বুদ্ধদেবের পময়ে বঙ্গলিপি নামে একটা 

স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির স্থ্টি হইয়াছিল, 

সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গভাষার প্রচলন থাঁকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্ত 

তখনকার বঙ্গভাষ! কিরূপ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার 

উপায় নাই। 

আমরা পাণিনি-ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি যে, পাণিনির 

পুর্বে সংস্কৃত ভাষাই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। তাহার 

সময়ও প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কিছু ইতরবিশেব ছিল। সেই 

স্থপ্রাটীনকালে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার সহিত দেশী ভাষাও 

মিশিতেছিল। সেই বিভিন্ন দেশপ্রচলিত ভাষাই আদিপ্রাকৃত- 

জাঁষা। কেদারভক্ট ও মলয়গির লিখিয়াছেন যে, “ভগবান্ 

*পাণিনি প্রারুতের লক্ষণও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সংস্কৃত 

হইফৃত ভিন্ন । ( ইহাতে ) দীর্থাক্ষর কোথাও কোথাও হম্ব হইয়া 

থাকে ।* এই প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, পাণিনির সময়ে 
প্রা্কতএকটা শ্বতগ্তর ভাষা! বলিয়াই গণ্য ছিল। কিন্তু এই ভাষা 
লিখিত ভাষার্ূপে গণ্য না থাকায় সে সময়ে পুষ্টিলাভ করিতে 
পারে নাই। পাণিনির সময়ে “প্রার্কত, প্রচলিত থাকিলেও তাহা 
আধ্যসাধারণের স্বীকৃত ভাষা বলিয়া গণ্য হয় নাই। কারণ 
পাণিনি নিজ অগ্ঠাধ্যায়ীতে “ছান্দন' ও “ভাষা এই ছুই শঙ্গ দ্বারা 
“বৈদিক+ ও তাহার সময়ে প্রচলিত “লৌকিক সংস্কৃত” ভাষারই 
উল্লেখ করিয়াছেন । স্থৃতরাং তাহার সময়েও সংস্কত-যুগ.চলিতে- 
ছিল। কতদিন এই সংস্কৃত যুগ চলিয়াছিল, তাহ! নিঃশংসয়- 
রূপে এখনও স্থিশীকত হয় নাই। তবে আমর! এইটুকু বলিতে 
পারি, বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পুর্বে 
ংস্কৃত সাধারণের কথিত ভাষা! বলিয়া গণ্য ছিল না । এ সময়ে 

মধ্যাবস্ত সাধারণে যে ভাষা বুঝিত, তাহা “গাথা” নামে ধরা হয়। 
এখন এই ভাষাকে সংস্কৃত বলিয়! ঠিক গ্রহণ করা যায় না । এই 

ভাষার ্লীতি সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত নহে, অথচ তাহাকে আমরা 

ভাঙ্গা সংস্কৃত বলিয়৷ গ্রহণ করিতে পারি। তৎকালে 

ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত 

থাকিলেও মধ্যবিভ্রদিগের নিকট গাথাই চলিত ভাষুরূপে গণ্য 
হইতেছিল। সম্রাট, অশোকের তংকালপ্রচ্লত প্রাদেশিক 
ভাষায় যে সকল অন্থশাসন বাহির হইয়াছে, তাহা গাথার কিছু 
পরবস্তা ও পালি ভাষার পূর্বতন প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়। 

বৌদ্ধ ও জৈনধিগের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রস্থের ভাষা আলোচনা 
করিলেও আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সেই প্রাচীন গাথা 
হইতেই পালী, মাগধী ও অদ্ধমাগধী ভাষা! পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকর্ণিগের মতে মাগধী, অদ্ধমাগধী 

এগুলি প্রাকৃত ভাষারই প্রকারভেদ । [ প্রাকত দেখ। ] 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,- ভারতে প্রাকৃত ভাষা অতি পুর্বকাল 
হইতেই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, দেশভেদে সেই প্রাক- 

তেরও অল্পবিস্তর প্রভেদ ছিল। কিন্তু যখন সেই প্রাকৃত লিখিত 

ভাষাঁরূপে ব্যবহারেব উপযোগী হইল, তখন আবশ্তক মত 

স্কারেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সংস্কত প্রাকৃত ভাষাই 
পালি, মাগধী বা অদ্ধমাগধীরূপে প্রথম লিখিত ভাবাব স্থান 

অধিকার কারল। 

* কেদারভটের উল্তি এই-- 

"পাণিনির্ভগধান্ প্র/কুতলক্ষণমপি বস্তি সংস্কৃতাঁদন্যৎ দীর্ঘক্ষরধ কুত্র- 

চিদ্দেক।ং মাত্রামুপেতি ।* ৬ 



পপ আসা 

গৌড় প্রাকৃতের উৎপত্তি। 

প্রকৃত ব্যাকরণ অনুসারে প্রাক্কৃত ভাষা প্রধানতঃ মংস্কতভব, 

সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীব্রয়ের 

মধো গালিকে “ততলম এবং অর্ধমাগিধীকে “তন্তব” শ্রেণীমধ্যে 

'গণা কর। যাইতে পাঁরে। পরবর্তীকালে উক্ত উভয় প্রাকৃত ভাষার 

প্রভবে বিভিন্ন স্থানের লিখিত প্রারুৃতভাষার পুষ্টি হইল। ভরতের 
মতে,_সংস্কত, প্রাকৃত, অপত্রংশ ও মিশ্র এই চারিটী ভাষা । 

চও্ডচার্ধ্য তাহার প্প্রাকত-লক্ষণে” প্রাকৃতভায়াকে প্রাকৃত, 

মাগধী, পৈশাচী ও অপত্রংশ এই চারিতাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 

বররুচির প্রারুতপ্রকাশে লিখিত প্রাকৃত মাগধী, শৌরসেনী, 

মহারাষ্ট্র, ও পৈশাচী এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । 
হেমচন্ত্রাচার্্য তাহার প্রাকৃত ব্যাকরণে অর্দমাগর্ধীকে »আর্য- 

প্রাকৃত মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। (২।১০ ১) আবার চগ্ডাচার্য্যের 

মত ধরিলে অর্ধমাগধী, মহারাষ্রী ও শৌরসেনীর প্রাচীনরূপই 
আর্ধপ্রাকৃত বলিয়! গণ্য হইতে পারে? কিন্তু প্রারৃতচন্দ্রিকাকার 

কৃষ্ণপত্ডিত আর্ধপ্রারুতকে ম্বতন্ত্র বলিয়াই নির্দেশ করিয়া- 

ছেন। তাহার মতে আর্য, মাঁগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী, 
_ চুলিকাপৈশাচী ও অপত্রংশ এই ছয় প্রকার মূল প্রারৃত।* 

&ঁ সকল প্রারতের প্রচার যখন ভারতব্যাগী হইয়া! পড়িল, 
তখন আবার ভারতের নান] স্থানের প্রচলিত প্রাক্কত ক্রমে 

প্রাকতের আদর্শে ও দেশী শবের মিশ্রণে লিখিত প্রাকৃত মধো 

স্থান পাইতে লাগিল। এইরূপে খুষ্টী় ৯ম ও ১৭ম শতাবে 

আমরা বহুতর প্রারুত ভাষার উল্লেখ পাই। 
খুষ্টায় ১২শ শতাৰে প্রারুতচন্দ্রিকায় কৃষ্ণপপ্ডিত লিখিয়াছেন 

ঘে, মহারাষ্ী, অবস্তী, শৌরসেনী, অর্ধমাগর্ধী, বাহলীকী, মাগী, 

শকারী, আভীর, চাণ্ডাল, শাবর, ব্রাচ্, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, 
নাগর, বার্কর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টান, মালব, কৈকয়, গৌড়, 
উড, দৈব, পাশ্চাত্য, পাও্য, কৌস্তল, সৈংহল, কালিঙস, 
প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ, দ্রাবিড়, গৌর্জর, এই ৩৪টা ভিন্ন দেশ- 
প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; এ ছাড়া বৈড়ালার্দি ২৭টী অপত্রংশ 

প্রারৃতও প্রচলিত ছিল। ক্ুষ্ণপ্ডিতের মতে,_উক্ত প্রাক্ত- 

ভাষাসমুহের মধ্যে কাঞ্চীদেশীয়, পাপ্ড, পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, 

ব্রাচণ্ড, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেনী, কৈকয়, শাবর, ও দ্রাবিড়, 

এই ৯৯টা পৈশাচী হইতে উদ্ভুত। 1 
পেশী পিস্পেসপীসীশিশীতিশ পপি সিসি টিসি ৮ 

* পতচ্চর্ষং মাগধী শৌরদেনী পৈশাচিকী তথ!। 

চুলিকাপৈশাচিকং চাপভ্রংশশ্চেতি যড়বিধং |” 

+ “কাকীদেশীয়পাণ্যে চ পাঞ্চলং গৌড়মাগধং। 

ব্রাচওদাক্ষিণাত্যঞ্চ শৌরসেনঞ কৈকয়ং॥ 

গাবরং ড্রাধিড়কেষ একাদশ পিশাচজা; ॥" (প্রাকৃতচজ্রিক।) 

( গ্রাকৃতচন্তিক। ) 

বাঁঙ্জালা ভাষ! [ ২০ 
শশী 

] বাঙ্গাল! ভাষা 

প্রাক্ৃত-চন্দ্রিকার প্রমাণে আমর! বেশ বুঝিতেছি যে, 

যখন থৃষ্টীায় ১২শ শতাবে এ সকল প্রাকৃত ভাষ! ব্যাকরণ 

মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তখন তাহার বহুপুর্কেই & সকল ভাষা 
লিখিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত 
প্রমাণ হইতে আমরা আরও বুঝিতেছি যে, খুষ্টায় ৮২শ শতাবদের 
পূর্বেই আমাদের গোঁড়-মাগধভাষা৷ লিখিত-প্রাকৃত মধ্যে এবং 

পৈশাচী ভাষ! হইতে উৎপন্ন বলিয়৷ পণ্ডিতসমাজে গণ্য হইয়াছিল। 

এখন কথ! হইতেছে যে, গৌড়ভাষাকে 'পিশাচজা” বলিবার 
কারণ কি? 

ধণ্বেদের ধীতরেয় আরণ্যকে “বয়ঃ, বঙ্গ ও বগধের' উল্লেখ 

আছে। আনন্দতীর্ঘ তাহার ভাষ্যটাকায় পিশাচ রাক্ষদ এইরূপ 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।* তাহাদের ব্যবন্ৃত প্রারুতভাষাই বহুপরে 
বৈদিকবিপ্রদ্দিগের নিকট হয়ত পৈশাচীনামে গণ্য হইয়া! খাঁকিবে। 

পরবর্তী কালে আর্ধ্যসংআবে এখানকার স্থানীয় ভাষা পরিপুষ্ট 

হইলেও পূর্বভাষার প্রভাব এককালে বিদুরিত হয় নাই। 
এই কারণেই খুষ্টায় ১২শ শতাবে শেষকৃষ্ণপপ্তিত পুর্বাচার্য্য- 

গণের দোহাই দিয়া গৌড়মাগধভাষাকে আর্ধ বা মূল পৈশাচা 
হইতে জাত বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন । 

পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ কি? 

“পৈশাচিক্যাং রণয়োর্লনৌ ।৮ (চত্ডের প্রারুতলক্ষণ ৩৩৮ ) 

পৈশাচিকী-ভাষায় র ও ণ স্থানে ল ও নহয়। 

পৈশাচীর বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য বররুচিও শত 

করিয়াছেন,“ণেঃ নঃ” (১০1৫) অর্থাৎ মু্দন্ত "ণ' স্থানে 

দন্তয “ন, হয়। 

গৌড়ভাষার প্রত উচ্চারণ ধরিলে মূর্ধন্ত “ণ'এর প্রয়োগ 
নাই বলিলেই হয়। বঙ্গদেশীয় নিম়শ্রেণীর লোক আজও “র" স্থানে 
“ল” উচ্চারণ করিয়া! থাকে । যেমন “করিলাম স্থানে “কলাম? | 

অবশ্য “র গৌড়ের লিখিত ভাষায় বহুদিন হইতে স্থানলাভ 

করিলেও “ণ' বহুদিন প্রবেশাধিকার পায় নাই। ১**৯ সনের 

হস্তলিখিত চণ্ডীদাসের একথানি পদাবলীতে বহুদিন হইল 

এরপ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াছি ॥ 

আর একটা বিশেষলক্ষণ--“রশ্যাঁণাং সঃ, চওপ্রান্কৃত৩।১৮) 

রেফযুক্ত শ ও ষ এবং খালি 'শ' ও “ষ" স্থানে সর্বত্র দস্তা “স' 
প্রযুক্ত হয়। যেমন শীর্ষ _ সীস, আমিষ» আমিস। 

বাস্তরিক গৌড়-বঙ্গবাসীর প্ররুত উচ্চারণ ধরিলে মুর্ধণ্য “' 

* বিবকোব-_বন্গদেশ শব ৪০১ পৃষ্ঠ।র পাদটীকা জষ্টঘা। 

1 সাচ্ত্যি-পরিষৎ-পত্িক| ৫ম ভাগ ১৭৯-১৮৪ পৃং| 



ক পপশাপশাী পিশ্কিিজ সজল ৮ তর পাশা শীাাীশীশ শিস সশশিসসিশি শপ পাপী সত ৯ 

ও তালব্য “শ” স্থানে আজও সর্বত্র দস্ত্য সকারের উচ্চারণ 

শ্রুত হয় থ 

আর একটী বিশেষত্ব এই--়স্ত জঃ ( চণ্ড ৩১৫ ) অর্থাৎ 

“যু” স্থানে সর্বত্র 'জ” হয়। যেমন '়াত্রা” জান্তা । 

বাস্তবিক গৌড়বঙ্গে “য়” বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ প্রচলিত 

নাই, সর্বত্রই "য় 'জ' রূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে । 

কষ্ণপণ্ডিত প্রায় নয়শত বর্ষ পুর্বে কেন যে গৌড়-ভাষাকে 

পিশাচজা বলিলেন, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া 

বুঝাইতে হইবে না । 
পৈশাচী প্রাকৃতের মূল কোথায়? বররুচি লিখিয়াছেন-__ 

“টৈশাচী। প্ররুতিঃ শৌরসেনী 1” (১২) পৈশাচী ভাষার 

প্রকৃতি শৌরসেনী অর্থাৎ শৃরসেন বা মথুরা অঞ্চলে যে 
প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেও পৈশাচী 

ভাষা পুষ্ট হইয়াছে । এ ছাড় নৈকট্য প্রযুক্ত মগধপ্রচলিত 

মাগধী ভাষার সহিতও বঙ্গভাষার যথেষ্ট সন্বদ্ধ বটিয়াছে। 

পূর্রবতনকাঁল হইতে নানা সময়ে ভাবতবর্ষের নানা স্থান 

হইতে নান! দেশীয় লোকের গৌড়বঙ্গে আগমন এবং তাহাদের 

এখানে স্থায়ী অধিবাসহেতু প্রাচীন গৌড়-ভাষায় ভারতীয় 
অপরাপর ভাষারও নিদর্শন বা বেখাপাত রহিয়াছে । 

যাহা হউক, প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে বঙ্গলিপির অস্তিত্ব 
থাকিলেও বঙ্গভাষার স্বতন্ধ নামকরণ হয় নাই। ব্রাঙ্গণ্যধন্ী শষ 

গুপ্াধিকার বিস্তাবের সহিত এখানে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় প্রভাব 

প্রবেশ লাভ কবিলে সংস্কৃত ও স্থনীয় ভাষার পার্থক্যনির্ণরার্থ 

গৌড়ভাষার নামকরণ হইয়! থাকিবে । 
বে দেশে বুদ্ধদেব লীলা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশ বহুতর 

জৈন তীর্থঙ্করগণের কর্মক্ষেত্র, যে দেশেব ভাষা হইতে জৈন 

ও বৌদ্ধ ধর্মবীবগণেব চেষ্টায় শত শত ব্রাহ্মণবিরোধী মত স্ষ্টি 

বলিয়া নির্দেশ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। 

বাস্তবিক কোন বৈদিক গ্রস্থেই অঙ্গ বঙ্গ মগপ পিশাচভ্মি 

বালয়! নির্দি্ট হয় নাই । বৌদ্ধভক্ত শকনরপতি কনিফ্ষের অধি- 

ঝারকালে তাহাব অবীন ক্ষত্রপগণ গৌড়মগধ শাসন করিতেন । 

তাহার সময়েই বৌদ্ধশাঙ্রপ্রচারার্থ সংস্কৃত ও প্রচলিত প্রাকৃত 

ভাবার মিলনের স্থধ্পাত হয়। এ সময় সম্ভবতঃ 'প্রাচ্য জন- 

পদেব ভাষা লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইয়া ত্র।ঙ্ষণের নিকট 

“পৈশাচী' আখ্যালাভ কবে । এ সময় শুরসেন বা মথুবায় শক- 

সগ্রাট্গণের বাজনানী; সুতরাং শুরসেনের প্রভাবে যে পৈশাচী 
'ভাস্তার গঠনকাধ্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহছেই সম্ভবপর । 

*গুপ্ুসমাটগণের সমর “গোড়' একটা স্বতন্ত্র ভ 
৬111 টি কান দঃ ওহ কবাদ ॥ 

188৫11707০0 091 
_... চভিরলা 

টি ও 

হউয়াছে, দে দেশের ভাষাকে ব্রাঙ্গণগণ পৈশাচী বা পপশাচজাঃ া 

বাহানা তা 

হইলে সংস্কৃত ত আনুষ্কারিকেব। ইহার রীতিও ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ * 
করিলেন। বহুতর প্রাটীন নাটকে গৌঁড়ভাষার প্রচলন 

দেখিয়া আলঙ্কারিকেরা ঘোষণা করিলেন,_- 

“শৌরসেনী চ গৌড়ী 5 লাটা চান্তা চ তাদৃশী। 
যাতি প্রারুতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্িধিং ॥% 
অর্থাৎ শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটা ও অন্তান্ত তৎ্সদৃশা প্রারকত , 

ভাষাও ব্যবহৃত ভাষায় স্থান পাইয়া থাকে । 

বাঙ্গালায় প্রাকৃত রূপ । 

এরূপ প্রমাণ সন্বেও কেহ কেহ গৌড়বঙ্গের ভাষাকে সংস্কৃত 

হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ করিতেছেন । কিন্ত 

তাহা সমীচীন বলিয়া কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। 

এখনও প্রচলিত খনার বচন, ডাকের বচন, মাঁণিকচন্দের 

গীত, ধন্দমঙ্গল, এমন কি চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রভৃতি প্রাচীন 

পুঁথিতে অনেক স্থলে যেরূপ শব্দেব প্রয়োগ দেখা যায়, 

তাহাতে বাঙ্গালাকে কোনক্রমে সংস্কতমূলক বলিয়া মনে হয় 

না। সে ভাষা অনেকাংশে গ্রাকতেরই 'অনুকপ । 

আমরা পুস্তকাদিতে সে সকল প্রাককৃতভাষা দেখিতে পাই), 

যদিও সেই সকলে পূর্বপ্রচলিত বঙ্গভাাব ঠিক সাদৃশ্ 
ন। থাকুক, তথাপি শব্দগগত কতকট! সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। 

প্রাকৃত ও বাঙ্গালাব শবসাদৃশ্ত দেখাইবার জন্ত এখানে কয়েক- 

খানি পুস্তক হইতে কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিলাম__ 

নংস্কত প্রাকৃত যে পুস্তকে প্রযুক্ু * বাঙগ।ল। 

অস্ত অন্ত মু" ক" আতা, আই 

অদ্য অজ্জ উ+ চ: আজ 

অগ্ধ অদ্ধ মু ক" আর 

অনেন ইমিণ মূ" ক" এমনে 

অষ্ট অষ্ট্ মু" ক আট 

অগ্র অন্ব আব 

আদর্শ আজআবিস্ আবাঁপ 

আম্মা আঅগ্ নু রা আপনি 

অহং অঙ্গি ০ আন্গি, আমি 

অন্ধকাব অন্ধকার নু" ক আধাব 

উপাধ্যায় উবজ্বঝাঅ যু রা" ওঝা 

এষ এ এ বু এহি, এহ, এই 

ইৎ এন্ডক এতেক 

অগ্র এ এথা 
টি শশী সি 7টি টিটি 

০ ৯ ০০ ক - 

* মু ক'লমুচ্ছকটিক নাটক । উ” চ*-উত্তররামচরিত। মুর" মুদ্রারাক্ষম। 

শ- কু'ব-শকুস্তলা ) চ* কা" -চগ্কৌশিক)  ছন্দোম" স্ছন্দোমপ্ররী। 
১ 



কর্ণ 

কর্দ 

কার্য্যম্ 
কিয়ৎ 

কাণু 
ছুরা 
গোয়াল 

ঘর 

ঘিঅ 

চন্দ 

চ্ড়ৌ 

চোদ 

জেট্ঠা 

তুঞএ 

তির 

মূ" ক” 

মৃ" ক” 

গাথা 

মক 
পিঙ্গল 
মুক' 

পিঙ্গল 

গাথা 

উ* চ" 
ৃ ক 

মু ক" 

পিঙ্গল 

গাথ! 

চোদ্দ, চৌদ্দ 

পালান 

পুথি 

মক্ষিকা 

মধু 
মিথ্যা 

যর 

রাধিকা 

রৌপাম্ 
লবণম্ 
শৃগাল 
শশান 

ষষ্ঠ 

সন্ধ্যা 

সখী 

সত্যম্ 

সপ্ত 

সর্ষপ 

হী 

হস্ত 

হদয় 

হরিদ্র! 

ভিত্তি বু 
জেতক 

জথ 

রাও, রায় 

রাই 

রূপা 

শিআল 
মসাণ 

সরিস্ 
হ্খী 

হখ 

হিস 
হলদ্দা 

উৎ চ০ 

চ* কৌ” পিঙ্গল 

অপত্রংশ 

মৃ* ক" 

পিঙ্গল 
মুক' 

এ 

এ 
পিঙ্গল 

মূ ক 
শ কু 
ৃ ক" 

ধহিন্, বোন 

মাথা 

মৌ 

মিছ! 

যথা 

রাই 
রূপা 

পুন, গুন 
শিয়াল 

মসান 

পেজে 

ছ, ছয় 

যোল 

ঠাই 
সাজ 

সই 
সে 

সাঁচা 

সাত 

সরিষা 

হাতী 
হাত 

হিয়া 
হলুদ 

এই সকল শব সাদৃশ্ দ্বারা বাঙ্গালা ও প্রাকতের অতি 
নিকট সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। 

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,--তিন প্রকার প্রার্কতের মধ্যে “দ্শৌ”বা 

নংস্কতের সহিত সন্বন্ববর্জিত খাঁটা দেশগ্রচলিত ভাষাঁও একটা ।' 



হাঙ্গালা ভাষা 

দেশী প্রাক্কতও বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙ্জালায় চল হইয়াছে । 

কিক পাশ 

[ ২৩ ] 

খৃষ্টীয় ১২শ৯শতাবে রচিত আচার্য হেমচন্দ্রের “দেশী নামমালা 

হইতেও কতকগুলি শব্ধ তুলিয়া দেখাইতেছি। এই শব্দগুলি 
হেমচন্দ্রের বহুপূর্র্ব হইতেই সমস্ত পশ্চিমভারতে প্রচলিত ছিল। 
উদ্ধত প্রাচীন দেশীশব্দগুলি দেখিলেও সহজে মনে হইবে, বাঙ্গা- 
লায় সংস্কৃত প্রভাব অপেক্ষা! প্রারুতের প্রভাবই বেশী, বাঙ্গাল 

ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে, বরং প্রারুতমূলক। 

দেশী প্রাকৃত 

অলট্র-পলট্র 
উত্থল্ল। 

উত্থল্ল-পৎ্ঘল্ল 

ওড়িদে! 
ওড়নে 

ওইল্ল 
ওসা 

কচ্ছর 

কুড়আ 
কোট 

কোইলা 
কোলাহল 

কড়ংত 

থলী 

পুনঃ রগ 
রে নু 

চলিত বাঙ্গাল। 

উলোট্পালটু্, উপ্টাপাণ্টা 
উতলা, উতলান। 

আথাল.পাথাল 
উড়িদ্ 
উড়নী 

ওল! 

ওস্ 

ক্চ্ড়া 
কড়ঙ্গ 
কোট 

কয়ল৷ 

কোলাহল 
কাড়ানো 

খোল্ 
থড় 

থাই 

গড় 

গাণ্তীব 

গড়গড়, ঘড়ঘড় ইত্যাদি 
গাট, গেরো, গীঁঠরি 

গোচ্ছা, গোছা! 

ঘোড়া! 

ঘোলা 

চাটি, ঝুঁটা 
চাটু 
চাউল 
চিলি 

ছলি বা ছুলী 

| ছি 
ছো'আ 

দেশী প্রাকৃত 

ঝলসিঅ 

ঝলুংকিজ 

পেল্লই 

পলোট্টই 
ফগৃ্ড 

বাঙ্গাল। ভাষা 

চলিত বাঙ্গাল! 

জড়িত 

ঝড় 

তাগা 

ধড়ফড় 
তুলসী 

থরহরি (কম্প) 
ডোর 

ধন্ধা, ধাধ। 
ধনি 

পাপিয়া 

ফুপা, ফুফু 

ফেল৷ 

পেট 

পালট, পাণ্টাঁন 
ফাগ 
ফক্া 

বড়বড়, বিড়াবিভ্ 

বুকৃনি 
বোড়া, ডোবা 

বোক! (পাটা) 

ভালুক 
গড়া 

খুঁড়ি 

বি 
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দেশী প্রাকৃত চলিত বাঙ্গাল! 

রোল রোল ৃ 
' বট বাট 

বরড়ী 

, বঙ্লা বোল্ত। 

বল্লাব 

বিভাগ বিহান 

হি হন্হন্ 
হ্ড্ড হাড় 

হন্লীগো হল্লীম 

হলে হ্লো 

হেরিখো হেরম্ব 

এমন কি প্রচলিত বাঙ্গীলাভাষাঁও যে পুর্বে প্রাক্কততাষা 

নামে প্রচলিত ছিল, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় £-- 

বিশ্বকো ষ-কাধ্যালয়ের সংগৃহীণ্ত কৃষ্ণকর্ণামূতের ২০৭ বর্ষের 

হস্তলিপিতে “তাহা অনুসারে লিখি প্রার্কিত কথনে”। যছুনন্দন 

'দাসকুত গোবিন্দলীলামুতের অনুবাদে--“প্রা্কৃত লিখিয়া বুঝি 

এই সোঁর সাধ” । লোচনদাসের চৈত্হ্ঠমঙগগলের মধ্যথণ্ডে 

“ইহা| বলি গীতার পড়িল এক গোক। প্রারুত প্রবন্ধে কহি 

শুন সর্লোক” । বঙ্গানুবাদ গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের শেষেও 

এইরূপ লিখিত আছে--“ইতি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্য 

প্রারুতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে স্ুগ্রীতপীতাম্বর নাম দ্বাদশঃ 

সর্গঃ” | এই কাব্যের অপর একখানি অনুবার্দেও “ভাঙ্গিয়া কবিল 

আমি সংস্কত প্রাকৃত” এবং রামচন্দ্র খান বিরচিত অশ্বমেধ 

পর্ধেও “সপ্তদশ পর্বব কথ! সংস্কত ছন্দ। মুর্খ বুঝিবার কৈল 

পরাকুত ছন”, ॥ এইরূপ বহ্স্থানে প্রাচীন বাঙ্গালা প্রাকৃত 

নামেই ব্বধত হইম্লাছে। এতদিন অপত্রশ ভাষার রচনাও 

অনেকস্থলে বাঞঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়। যথা-- 

“বাই দোহারি পঠন শুনি হাসিঅ কাণু গোয়াল ।” ছোন্দোমঞ্জরী) 

বৌদ্ধ ও 'জৈন প্রাধান্তকালে প্রাকৃত ভাবার চরম উন্নতি 

হইয়াছিল। তখন প্রারুত ভাষা সংস্কৃত হইতে নিরপেক্ষ 

ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রয়াসী হইয়াও যেরূপ কৃতকাধ্য হইতে 

পারে নাই, অলঙ্ষ্য ভাবেও সংস্কতের ছাচ আসিরা তাহাতে 

পড়িয়।ডে, সেইনূপ বঙ্গভাষাও প্রারুত হইতে উৎপন হইয়াও 

বৌদ্ধাবনতি এবং হিন্দুদিগের পুনরত্যুদয় কালে সংক্তকে 

অবলম্বন করিয়া ভ্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 

টাললল। সেই সময়কার সংস্কৃত পঞ্ডিতগণ সংস্কৃত শব্দ-সন্পত্তি 

ক্রমণঃই বাঙ্গালা ভাষায় ঘোগ করিতে লাগিলেন এবং যতদূর 

ভব প্রাকৃত ভাব লোগ পাইতে লীগিল। মাহা হউক, 
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লিখিত ভাষা অনেকাংশে প্রাকৃতের ছ'ঁচ ত্যাগ করিলেও, 

অগ্যাপিও কথ্য ভাষা কোন অংশে প্রারৃতেন খণ শোধ 

করিতে পারে নাই। গৌড়ীয় ভাষাগুলির অনেক শ্থানেই 

স্কৃতের শব্'সাদৃশ্ত প্রাকত অপেক্ষা অধিক বটে, কিন্ত তাহা 

হইলেও এ সকল ভাষায় ক্রিয়াগত ও নিত্য ব্যবহাধ্য শব্দগত 

সাদৃশ্য এত অধিক পরিমাণে বিগ্থমান রহিয়াছে যে, তাহা 
হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতেই সমুস্ূতা । 

স্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে প্রথমে প্রারতে ও পরে বাঙ্গালায় 

পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটা নিয়মের ক্রিয়া! দৃষ্ট হয়, 
আমরা তাহার কয়েকটা নিয়ে উল্লেখ করিলাম । 

আগ্ বর্ণের পর সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে সংযুক্ত বর্ণের আদি 
অক্ষর লোপ এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয় যথা হস্ত -হাত, হস্তী- 

হাতী, কক্ষ__কাখ, মল্প-মাল ইত্যাি। 

কখনও পূর্ব স্বর অর্থাৎ আকার শেষ বর্ণে যুক্ত হয়। যথা-_ 

চক্র-_চাঁকা, চক্্র- চান্দা। 

“ক ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চান্দা' (কবিকঙ্কণ ) 

কখনও শেষ বর্ণের আকার লোপ হয়, যথা লঙ্জা-_-লাজ, 

ঢকা--ঢাক ইত্যাদি। 

আছ্য স্বরের পরস্থিত এবং সংযুক্ত বর্ণেব আদি স্থিত ”ং” এবং 

“ন” কারের স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়, যথা--বংশ- বাশ, কাংস্ত কীসা, 

হংস_ঙাস, চন্দ্র-্টাদ, দন্ত-দীত ইত্যার্ি। অনেক স্থলে 

স্বরবর্ণ রূপান্তরেও ব্যবহৃত হয়, অস্থানে এ" “আস্থানে ছি 

সঙ্ভান_-শিয়না, “অ, স্থানে উ' ত্রাঙ্গণ-বামুন । ইহা 

ব্যতীত আরও সুত্র হইতে পারে। অনেক স্থানে ণ” স্থানে 

ডা হয়। যথা-ঘোটক--ঘোড়া, ঘট--ঘড়া, ভা'ও-ভাড়? 
ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে বর্ণ একেবারেই পবিতাক্ত হয়। 

যথ।--কল্মকারল কম্মাব- কামার”, কুস্তকাব লকুস্তার-কুমাব ; 

মুখ_মুশ।  হদয়লহিঅঅ-হিয়া, ইত্যাদি । কথিত ভাষা 
ক্রমে ক্রমে এইরূপ সহজ আকারে পরিবপ্তিত হইয়াছে । 

বিভক্তি। 

সংস্কৃত ও প্রাক্কৃতের অনুরূপ বাঙ্গালা ভাষাতে ও সাতটা 

বিভক্তি গ্রচলিত । বাঙ্গাল! ভাষার বিভক্তি প্রথমে কোথা হইতে 

অনুরুত হইঘাছে, তাহ! অনুমান কর সহজ নহে; কারণ বাঙ্গলা 

বিভক্তির কয়েকটা সংস্কৃতের অনুয|য়ী। বিশেষতঃ অনেক স্থানে 

প্রথমা বিভ'ক্তর একবচন বাঙ্গালাতে মাত্র সংস্কৃতের বিসর্গ ত্যাগ 

করিয়াছে । (যথা -রামঃ আয়াতি, রাম আসিতেছে )। , 

আবার এরূপ প্রথমা বিভক্তি একবচনে পুরাতন পুস্তকে 

প্রাকতের অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতে, প্রথমা- 

বিভক্তিতে যেমন একবচনে “এ' যোগ হয়, বাঙ্গালাতেও এঁরূ” 
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প্রথম! বিডক্তিতে একবচনে পুর্বে একার যোগ করার রীতি 

ছিল। (প্রাক্কিত__পশামীএ নিদ্ধণকে বিশোহেদি”মৃঃ কঃ ৩ অন্ক।) 

(১) *শুনিআ রাজাএ বোলে হইআ। কৌতুক” ( সঞ্জয় আদি”। ) 

(২)*কোন মতে বিধাতাএ করিছে নিন্মীণ” (রোমেশ্বরী মহা'ভা?)। 

প্রারুত ভাষায় দ্বিবচন ও বহুবচনের কোন তে দেখা যায় 

না। প্রায়শঃ এ উভয় স্থলেই মাত্র সংখ্যাবোধ বা আকার ঘোগ 

হইয়াছে । বথা--ণভব অর্দি তমসে অঅংদাব পরিসো জাদো 

দেউণ ণ আণামি কুশলবা”€১) “কহিং মে পুত্তআ” (২) এই উভয় 

স্থানের “ন জানামি কুশলবৌ” এবং “কুত্র মে পুত্রকৌ” দ্বিবচন 

স্থানে আকার যোগ হইয়াছে । বাঙ্গালা ভাষাতে এখন ছুইটী 

বচন "“একবচন ও বহুবচন” প্রচলিত, দ্বিচনবোধক কোন 

বিভক্তির প্রচলন দেখা যায় না। পূর্বপ্রচলিত বাঙ্গালায় 

বহুবচন বোধের নিমিত্ত প্রাকৃতের অনুযায়ী আকার যোগ 

কবা হইম্াছে 1 যথা-_- 

“নর গজা বিনে সয়, তার অর্ধেক বাঁচে হয়। 

বাইস বলদা তের ছাগল” । ( খনা) 

আজ কল আর লেখ্য ভাষায় বহুবচনে “আপ্কার ষোগের 

প্রথা দেখ! যায় না । এখন ত্র স্থানে “রা” শব্ব অধিকার করিয়া 

বসিয়।ছে। 

বাঙ্গালান্্ দ্বিতীয়া ও চতুর্থী ছুই বিভক্তিতেই “কে” প্রচলিত । 

মোক্ষমুলাবের মতে এই “ক? সংস্কতের স্বার্থে “ক” হহতে 

আসিয়াছে । প্রাকৃত ভাষাতে ও এই “কর বহুল প্রচলন আছে। 

বথা ( ধৃক্ষক, চাক্দত্তক, পুত্রক হত্যার্দি)। বিশেষতঃ গাথায় 

এরই “কর এঢলন সর্বাপেক্ষা আঁধক যথা 

“ৰসন্তকে খতুবরে আগতকে | 

বৃতিমো প্রিয়ফুলিত পাদপকে ॥ 

বশব্ত স্থুলক্ষণকে বিচিত্রিতকো । 

তব রূপ সুরূপ শ্বুশোভনকো! ॥” 

(ললিতবিস্তর ২১ অধ্যায়) 

হই শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষরূপে এুন্ধপ 

“কৃ” প্রচলন ছিল। ট্রীণ্ক” কোন সময় কত্তী ও কোন সময়ে 

কম্মকারকরূপে ব্যবহৃত হইত 7) যথা-_ 

"ভীম্মকক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে ।” 

“ভীম্মক ভয়ে যত সৈন্ যায় পলাইয়1” | 

"শিখ্ডক দেখিয়া পাইল অনুতাপ” 

“সৈরিদ্ধীক কীচক বোলএ ততক্ষণ” | ( পরাগলী ) 

কিন্ত ইহার কোনটা কর্তা ও কোনটী কর্মরূপে ব্যবহৃত, 

হ্হা সহজে বোধগম্য হয় না। পরে ক্রমশঃ এই “ক' “কের 

আকার ধারণ করিয়া কর্ম ও সম্প্রদান বোধের জন্যই প্রচলিত 
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হইল। ৪পুর্ব্ব 
তিন্ন, অন্ত সকল বিভক্তিতেই যুক্ত হইত। হারও বনু প্রমাণ 
পাওয়া যায়--“মথুরাকে পাঠাইল রূপসনাতন”, ( চৈতন্ত চ, 

আদি ৮ প* ) অতএব কালক্রমে কোনটী যে কিভাবে পরিবর্তিত 

হয়, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। বহুবচন বুঝাইবাঁর জন্ত 
এখন যেমন “রা” “দিগের' ইত্যাদির ব্যবহার হয়, সেইরূপ পুব্ধে 
বহুবচন বোধের জন্য শবের সঙ্গে “সব* “সকল? ) *আদি' 

প্রভৃতি যোগ হইত । যথা-_ 

“তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার”? । (চৈতন্তভাগ আদি”) 

ক্রমোরতির বিপানান্নসারে পরে এই আদি যুক্ত “বৃক্ষাদি” 
শবখের সঙ্গে য্ঠীর যোগ হইয়া বৃক্ষাদির হইয়াছে, এবং এ 

বৃক্ষাদির উত্তর আবার স্বার্থে “ক” যুক্ত হইয়াছে, যথা-_ 

শরামচন্দ্রীদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে ॥” ( নরোভ্তমবিলাস ) 

কালক্রমে এ সংযুক্ত বের ক স্থানে গ হইয়া তাহাতে 

র যুক্ত হওয়াতেই (বৃক্ষাদি+ক--বৃক্ষাদিক স বৃক্ষািগ + র, 

বৃক্ষদ্িগের) এইরূপ জীবর্দিগের পশুদিগের ইত্যাদি শব 

উৎপন্ন হইয়াছে। * এখন প্র প্রথান্সারে এ 'আদিক' শঞ্$ 
যুক্ত পদ আবশ্তক মত, প্রথমায় “রা”, দ্বিতীয়ায় কে 

তৃতীয়ায় “দ্বারা”, চতুরথীর “কে”, পঞ্চমীতে “হইতে' ষষ্ঠীর “ব" এবং 

সপ্তমীতে “তে” যোগ করিয়াই আঁধুনিক প্রচলিত বাঙ্জাল! 

ব্যাকরণামুসারে বিভক্তির বচন নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

পূর্বব ও পশ্চিম বঙ্গে কোন কোন স্থানে এখনও আমাগো 

তোঁমাগো রামগো+ প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। শ্রী শব্দগুলি 

আদিশবশৃন্ত “ক” যুক্ত মাত্র, পরে “ক' এর গগ” রূপে পরিবর্তন 

হইয়াছে । আমাগো প্রভৃতি শব্দ সকল প্রারৃতের 'অন্গাকং 

“তুঙ্গীকং” বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

বাঙ্গালায় অনেক স্থলে আবার “টা” র ব্যবহার দেখা যায় 

যথা__একটী, ছুইটী, পাথাঁটা ইত্যারদি। দীনেশবাবুর মতো? 

এই ন্টা' গুটি শব্দ হইতে আসিয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালায় এই 

গুটি শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়__ 

পইরো ছুই কুটুম্ব আবার আন নাই। 

দন্দবাদ না করিবি ছুই গুটি ভাই ॥'" (অনন্ত রামায়ণ ) 

কিন্তু সংস্কৃত ও প্রারুতেও “টা” র প্রয়ে।গ আছে, যথা 

“গোপবধুটী ছুকুল-চৌরায়” (সাহিত্যদর্পণ ) 

করণকারকবোধক এখন যে দ্বারা, ও দিগ দ্বারা ব্যবহৃত হয়, 

* অনেকেরই মতে, বহুধচনগ্রপক “রা' ও 'দিগ্গর? বা! 'দিগের' পারলী 

হইতে আপিয়াছে। 

+ বঙ্গভাষা ও সাহিতা, ২য় সং, ৪২ পৃঃ। 



ধাঙ্গালা ভাষা 

পুর্বে ই করণকারফবোধক কোন ক্ছ নির্দিষ্ট ছিল না লনা বলিলেও 
চলে। তখন সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকতে 'রামঞ+ ব্যবহার 

ছিল। উহা! হইতেই বাঙ্গাগায় "রামে ডাকিয়াছে। রাজায় 

ডাকিয়াছে" ইত্যা্দিকূপ প্রয়োগ প্রচলিত হয়। অগ্যাপি ও 

ভাষায় “অস্ত্রে কাটিয়াছে, বাড়ীতে যাও"” ইত্যাদি পদ প্রয়োগ 

হইতেছে, উহা কিন্তু প্রাক্তেরই অতি নিকটবন্তা। দ্বারা 

শব সংস্কৃত ছার শব হইতে আগত | কথিত ভাষায় উহা “দিয়া” 
রূপে পরিণত হইয়াছে । প্রাকৃত ভাষার পঞ্চমীর বহুবচনে 

£হিংতো। ব্যবহৃত হইত,_“ভাসে হিংতে। স্থুংতে।” | (বররুচি)। 

বাঙ্গালায় এই “হিংতো” পদটাই “হইতে, ঃরূপে পরিণত 

হইয়াছে । পূর্বকালে বাঞ্ধালাতে উহা! “হস্তে” রূপ ধারণ 

করিয়াছিল । 

“কাকে কৈল নির্বলী কাহাঁকে বলী আর। 

হাড় হস্তে নির্দিয়া করএ পুনি হাঁড় ॥” 

( আলোয়ালের পদ্মাবতী ) 

কালক্রমে এ হস্তে “হঈতে” রূপে পরিবর্তিত ত্ইয়াছে। 

,আবার কোন কোন স্থানে “হনে” রূপ ধরিয়াছে, উহা প্রায়শঃ 

প্রাচীন পুঁথিতেই দুষ্ট হয়। যথা _- 

“সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি” ( সঞ্জয় মহাভারত ) 

বররুচির প্রারুতপ্রকাশমতে ষণঠীর বন্বচনে “ণ+ হয়। 

“/ এবং বাঙ্গালার "র” সাবৃশ্ত অতি নিকট উচয়ই এক মুর্দপ্য- 

বর্ণ; স্বভাবতঃই “ণ* র উচ্চারণগত প্রভেদে উড়িষ্যায় এখনও 

কথ্য ভাষাতে 'ণ" ও “র" একই রূপ শ্রুত হয়। 

সংস্কত “তশ্মিন্” হইতে সপ্রমীতে *তে"র উৎপত্তি। 

স্কৃত সপ্রমীর একই রূপ থাকে ; যথা,--"কাননে পর্বতে, 

জলে” ইত্যাদি । সংস্কত--লতায়াং নদ্যাং মালায়াং ইত্যাদি 

প্রাকৃতে “লতাঁএ নদীএ, মালাএ” হয়। প্রাচীন হস্তলিখিত 

পুথিতে বাঙ্গালায় উহা ঠিক প্রাকত আকারেই রহিয়াছে । | 

বর্তমানকালে ত্র সকল পরিবর্তিত হইয়া মাত্র 'শালায়, বেলায় 

মাঁলায়' ইত্যাদি রূপ হইয়াছে । প্ররুতরূপ ধবিতে গেলে প্রাকৃত 

সাদৃশ্ঠই অনেক স্থানে বুলকপে বিদ্যমান । 

ক্রি । 

প্রারতের ভিতরে “করই” “বলই,, “ণচ্চই” প্রভূত কতকগুলি 

ক্রিয়া বাঙ্গালায় ঠিক “কবে, “বলে' “নাচে” ইত্যাদি আকার 

পারণ করিয়াছে । প্রাকৃত 'শুনিঅ' “করিঅ' 'লভিঅ? 

ঈন্ভারি জায়গায় শুনিয়া" “করিয়া” “লভিয়া” হইয়াছে। 

সংস্কত “অস্তি* ক্রিয়া প্রারত অচ্ছি* রূপ ধারণ করিয়াছে 

এবং এই “অচ্ছির সঙ্গে" ভূ ধাতুর অসমাপিকা প্তইয়া” 

যৌণ করিয়। প্হইয়াছে* রূপ নিষ্পন্ন। দেখিতেছে, করি- 
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তেছে ইত্যাদ্দিও এরন্ূপে উৎপন্ন হইয়াছে । আজ পধ্যস্তও 

পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে দুইটা শব্দ পৃথকৃতার্ঠবই উচ্চারিত 

হয় যথা--যাইতে আছে' 'থাইতে আছে'। আছে; ক্রিয়াটা 
সংস্কৃত “আসীৎএরই অপত্রংশ “আছিল” রূপে অন্ঠান্ত পূর্ববর্তী 
পদের সঙ্গে যুক্ত হইয়। (যথা রাজা আসীৎ, সুন্দর আমীৎ 
অর্থাৎ রাজ! ছিলেন, সুন্দর ছিল ইত্যাদি পদ ) গঠিত হইয়াছে । 

শব্দের পরিবর্তন প্রণালী অতি বিচিত্রঃ প্রায়শঃ অন্ুকরণ- 
প্রিয়্তাই এ সকল পরিবর্তনের হেতু । চলিত “চল” “খেল: 
ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহের "কার অন্তত্রও যোগ হইয়াছে । রকার 

এবং লকারের সাদৃশ্য সর্বত্র দেখা যায়। সংস্কৃত ্চলামঃ” 

*থেলামঃ” ইত্যাদি ক্রিয়া সকলই ক্রমে চলিলাম” “খেলিলাম 

রূপে পরিবন্তিত হইয়াছে এবং এ সঙ্গে আরও অনেক ক্রিয়া 

ষথ! "হাদিলাম দেখিলাম? ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে । 

প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক স্থলেই ঠিক্ প্রাকুতের অনুযায়ী 
€করস্তি', 'জানস্তি', “করসি” "খায়সি, ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ ব্যবহৃত 

হইয়াছে। সাধারণেব অবগতির ভগ্ত দৃষ্টান্তস্বর্ূপ প্রাচীন 

বাঙ্গাল! পুঁথি হইতে কয়েক স্থল উদ্ধত হইল। যথা__ 

(১) “ভিক্ষুকের কন্টা তুমি কহদি আমারে |” (সঞ্চয় আদিপর্ব ) 

(২) «নির্ভঞ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥” (কবীন্ত্ ভী্মপর্বব ) 

(৩) প্বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনে যান্তি।” (চৈতন্তচরিত অস্ত) 

(8) “হিরণ্যকশিপু মারি পিবস্তি কধির ॥৮ (শ্রীরুষ্ণ-বিজয় ) 

ললিতবিস্তরে অনেকস্থলেই “কবোমিণর অপভ্রশে কিরোমা 

পাঁওয়! যায় এবং এ ক্রিয়টা এ গ্রন্থে সর্বাত্রই 'কিরিষ্যামি'ব অর্থে 

ব্যবহৃত হ্ইয়াছে । অগ্যাপি৪ পুঞ্ধবঙ্গের কোন কোন স্থলে 

“করম' ক্রিয়। প্রচলিত আছে। 

“করিমু” ক্রিয়াটা 'গ্রাটীন বাঙ্গালার অনেক স্থলে পাওয়া 

বায়। “করিমু'র হলে অনেক স্থলে কবিবু, ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ইহা বড় প্রাচীন রচনায় দুষ্ট ভয়। যথা 
“বলে ডাক কি করিবু তাকে ॥” (ডাক) 

স্কৃত “কুর্বঃ ক্রিয়াটাই “করিব? রূপে পরিবন্তিত হওয়া 

সম্ভব । সংস্কৃত “ভবতু, দদাতু, ক্রিয়া প্রারুতে যথাক্রমে 

হুউ+, “দেউ' বপে ব্যবহৃত এবং তাহার সঙ্গে বঙ্গালায় মাত্র 

একটী “ক” র যোগ করিয়া “হউক”, “দেউক” ভাবে প্রচলিত 

হইয়াছে । এই “ক' কোথা হইতে আসল, সে বিধয় বিবেচ্য 

বাঙ্গালায় অনেক ক্রিয়ায় এ রূপ “ক' ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা 
করিবেক, থাইবেক, যাইবেক, দেখিবেক, ইত্যাদি । ভূ দা, 

ক, উত্যাদি ক্রিয়াসমূহ যখন কর্ম ও ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, 

তখন এ সকল ক্রিয়ার কর্তৃত্ববোধনিমিন্ত উহাতে কিঃ শব্ষের 

যোগে উল্লিখিত পকরিবেক” ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন হ্য়* 



আবার এ সকল ক্রিয়্াপদগুলি মধ্যে মধ্যে প্রাচীন বাঙজালায় 

ঠিক প্রাকৃতটের মতন “ক' ছাড়াও দেখা ফায়__ | 

“য় হউ তোর যত ভকত সমাজ ॥” চৈতন্ত ভাগবত আদি) 

*সতে বলে জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত ॥” (চৈতন্যভাগ” আদি) 

সংস্কতে অনুজ্ঞায় “হি' প্রার্কতে “হ' রূপে পরিবন্তিত 

হইয়াছে । বথা-_ 

“আজঅচ্ছ পুণে! জুদং রহম |” ( মুচ্ছক ২ অঙ্ক ) 

সেইরূপ, বাঙ্গালাতেও এ অর্থে হু" র ব্যবহার পূর্ব- 

বাজালায় “করিহ”, 'যাইহ" ইত্যা্বিরূপে প্রচলিত ছিল। পিঙগলের 

ছন্দ:ক্ত্রের মধ্যে মধ্যে ছি? দৃষ্ট হয় বথা--মইন্দ করেছ,। 
এই “ছু” এখন ও হিন্দীভাষায় চলিত আছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাকৃতে বর্গীয় ও অন্তস্থ এই ছুই জকারের 

স্থানে একটা 'জ' ; 'শ বস' স্থানে একটা “স+ এবং  ন" স্থানে 

যেমন ণ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তদন্ুরূপ বাঙ্গালাভাষাতেও পুর্বে 

প্র সকপ বর্ণের স্থানে "জা" “স” এবং কেবল “ন* ব্যবহার 

দেখা যায়। হস্তলিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি দেখিলেই ইহার 

ৃষ্টান্তের অভাব হহবে না। 

অনেক প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথিতেও প্রান্তের মতন “” স্থানে 

ডর বাবহাঁর দেখ! ঘায়। যথা-দাগ্ডাইয়। স্থলে ডাগ্ডাঞা । 

ছন্দ: । 

প্রাচীন বাঙ্গাপাভাষার ছন্দোনয়মের কোন বাধাবাধি ছিল 

না। পয়ার, ধুয়া, নাচাড়ী প্রতি অল্প কয়েকটামাত্র ছন্দঃ পূর্বের 

প্রচলিত ছিল এবং এ সকল ছন্দঃ গানের মতন সুর দিয়! পাঠ 

করাই রাত ছিল। সংস্কৃত “পদ” শব্দ হইতে “পঅ' এবং তাহা 

হইতে “পয়ার, আপিয়াছে। যেমন সংস্কৃত ষট.পদ্দী হিন্দী 

প্রারুতে “ছপ্লহ” হইয়াছে । “পদ” গান করাই নিয়ম ছিল। 

পয়ার পুর্বে নানা রাগে গীত হইত। তখন এ পয়ার 

রাগাখ্যাই লাভ করিত, নি্ধে একট স্থান উদ্ধৃত করা গেল 

রাগ শ্রীগাঙ্ধার। 

প্যুদ্ধেত মবা হইলে হয় স্বর্গতি। 

পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি ॥ 

এ বুঝিয়! বৃহন্নলা বিবার জাএ। 

অস্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ ॥ 

নড়এ মাথার বেণী নপুংসক বেশে। 

দ্রশপদ অস্তরে ধরিল গিয়া কেশে ॥* 

( বিজয়পপ্ডিত মহাভারত ) 

, প্রাটীন কবিগণও 'পয়ারকে গান বলিয়া ভিতায় উল্লেখ 

করিয়াঁছৈন। “পয়ার প্রবঞ্জে গাএ কাণীরাম দাস” ইত্যাদি। 

* * “পয়ার আবার কোন স্থানে ধুয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

[ ২৭ 
০ ৯ পিপি কীট ্ টা হ্ রর 

পয়ারে এখন যেমন, ১৪টী অক্ষর থাকে, পুর্ববে এরূপ অক্ষরের 

কোন বীধাবাধি ছিল না, মাত্রার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য দৃষ্ 
হয়। সেই জন্যই পূর্ব প্রচলিত পন়্ারে কোন সুশৃঙ্খল নাঁই। 
নাচাঁড়ি'ও পূর্বে ধুয়ার মত গীত হইত। কাহারও মতে , 
মতে, লাচাড়ী “লহরী* শবের অপন্রংশ। আমাদের মনে,হয়, 

কৃত 'নৃত্যকরী"বা “নৃত্যালি' প্রাকৃত 'অপত্রংশে “চ্চরী” এবং 

তাহাই পরে বাঙ্গালায় “নাচাড়ী” বূপ গ্রহণ করিয়াছে । 

গায়কেরা নাচিতে নাচিতে যে সকল পদ গাইত, তাহাই; পরে 

নাচাড়ী নামে খ্যাত হইল। 

বর্তমান 'ত্রপদীস্থলেই পূর্বে লাচাড়ীর প্রচলন ছিল। 

লাচাড়ী শ্দীর্ঘ ছন্দ” বা অন্ত কোন রাগিণীর নামানুসারে 

দেখা যায়। 

বাস্তবিক বলিতে কি, ছন্দের কোন প্রণালী দেখ! যায় না । 

ডাক ও খনার বচন ছন্দোবন্ধ কিনা, সে বিষয় বিবেচা । 

রামাই পণ্ডিতের শৃহ্যপুরাণ ও মাণিকটাদের গানে অক্ষর যতি 
বা মিলের তেমন নিয়ম নাই । ভাবরক্ষার জন্ত কোখাও 

চবিবশ অক্ষর, কোথাও বা দশ অক্ষর, এইরূপ উর্ধে ২৪ এবং 

নিয়ে ১০1১২ পধ্যস্ত অক্ষর দেখা যায়। অন্তান্ত স্থলে অক্ষর 

সমান না থাকিলেও মিলের দিকে কতক দৃষ্টি ছিল। যথা-_ 

(১) “পরিধানের সাড়ী অদ্ধখান ময়নাম্তী দিল জল বিছাআ। 

যৌগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিআ ॥” 

(২) “সাত দিয়! সাত জন। গজ্জিয়। সোন্দাইল। 

চাঁমের দড়া দিয়া বাধিল ॥% 

এইস্থলে প্রথম কবিতাটার প্রথম ছত্রে ২৪টা অক্ষর, 

দ্িতীয় ছত্রে ২০টা অক্ষর । দ্বিতীয় কবিতাটাতে প্রথম ছত্রে 

১৫টী অক্ষর এবং দ্বিতীয় ছত্রে ১০টা অক্ষর। কিন্তু শেষে 

«আ আ” এবং "ল ল' মিলান হইয়াছে । তবে প্রার্টীন পুস্তকের 
মধ্যে কচি বা ছুই একখানিতে বেশ অক্ষরসামঞ্জস্ত রক্ষিত 

হইয়াছে । 

কালক্রমে যে সময় এ সকল গান এবং কবিতাসমূহ পৃথক্ 

ভাবে নির্দিষ্ট হইতে লাগিল, তদবধিই বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে 

ক্রমশ: যতি অক্ষর এবং মিলেরও বাধাবাধি আরম্ত হইয়াছে । 

বাঙ্গালা ছন্দোমাত্রই সংস্কৃত ও প্রারুতের অন্থকরণ। পদাস্ত 
মিলন প্রণালী *সংস্কৃত” অন্তা বমকারি অলঙ্কারের অনুকরণ 

বশতঃই ক্রমশঃ বিস্ৃতি লাভ করিয়াছে । 

“বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম। 

লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপ।ত তব নাম॥” ( জয়দেব ) 
ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তে অন্ত্যপঙ্গে মিল দেখা যায়, এ মিলনের, 

অনুকরণেই বাঙ্গালায় মিত্রাক্ষরের সুচনা হহয়াছে। প্রারকত 



যাঙ্গালা ভাষা [২৮ বাঙ্গালা ভাষা 

বু কবিতাতেও অন্ত্য পদে মিল দেখা,যায়। বঙ্গীয় ত্রিপর্দী] অন্দরে-_ভিতর মহলে আড়রদারী _দোকানদার। 

জন্মদেবের “বীর সমীরে যমন! তীরে” ইত্যাদির অন্থকরণেই গঠিত | অন্দাজ, অন্দাজী_কমনায়। মোঠা আতশ-অগি। “ 

হইয়াছে। নুতন নূতন ছন্দ অর্থাৎ “লঘুচৌপদী, লঘুত্রিপদী” হিসাবে আতশ যাজী-_অগ্নিতরীড়া। 

ইত্যাদি উদ্ভাবনে মাত্র সংখ্ানযারী পদবিস্তাস ভিন্ন অন্ত কোন | অহলাস্_ খে হা! আদ্দাশ-_নালিশ, অভিযোগ 
অমলদ।র- উচ্চতন কর্মচারী আনার্__বেদান! 

কৌশল দেখা যায় না। 
বাঙ্গাল/ভাষ৷ ছন্দোবিষয়ে*এখন অতি হীনাবস্থায় রহিয়াছে । 

যে ছুই চাঁরিটী মাত্র অনুকরণ করিয়াছে, তাহাও অসীম 
সংস্কিত, এমন কি প্রারতের কাছেও নগণ্য । 

বৈদেশিক প্রভাব। 

পূর্বেই দেখাইয়াছি, প্রারুত তিন প্রকার সংস্কৃতসম, সংস্কৃত- 
তব ওদেশী। [প্রাকৃত দেখ] এই তিন প্রকার প্রাকৃতের 

প্রভাবই প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষিত হয়। এ ছাড়া মুনলমান 

আমলে আরবী ও পারসী শব্ধ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালাভাষায় 

প্রবেশ কারয়াছে। নবাবী আমলের শেষাবস্থায় এবং ইংরাজী 

আমলের প্রাক্কালে পর্তুগীজ, মগ, ওলন্দাজ, দিনেমর প্রতি 

বৈদেশিকগণের নিত্যব্যবহাধ্য কোন কোন শব ও বাঙ্গালায় স্থান 

, পাইয়াছে। এখানে ছুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে__ 

আরবী । 
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বাঙ্গালা সাহিত্য 

যৌগিক শ শব 

আউভাউ (অ(ওতাও)-_ হিন্দী আউ- আগমন, ইংয়াজী ০ সম্মানপ্রদর্শন, 

অথবা সংস্কৃত ভে. সম্মাননুচক অবায় ব। হিন্দী ভাউ- 

মুল্য; শবাটা ছুই বিভিন্ন ভাষাৰ সংশবে উৎপন্ন। ইহার 

অর্থ-_আগত বাক্তি সন্মানার্থ বা মহার্ঘ অর্থাৎ সহজলভ্য 

নহে, এই জন্ঠ তাহাকে সন্মানদান। 

আবছায়।-_পারসী আব.-জল, এবং সংস্কৃত ছায়!। 

ছাঁয়াপাত হয় অর্থ।ৎ অস্পষ্ট ভাঁষে প্রতিফলিত (০19০3) চিত্র । 

নব।ব-পুত্র- আরব ও সংস্কৃত যোগে সিদ্ধ । 

বর্তমান যুগে ইংরাজী মাসের নাম ও 1৮819, 1০0), 

73911%/8) [11100 01 0170106)16 191, [0- 

(1068, 1301167, ড৪০৮, 1০, 0৪66১ 3117108১ 1490৮-19 

প্রভৃতি শব্ধ এবং বিচারালয়ের অনেকগুলি সংজ্ঞাও বাঙ্গালায় 

প্রচলিত হইয়াছে । [৩৭ 

[71 প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক, আযুর্ধেদিক ও রাসায়নিক শব্দ এই- 

রূপেই বাঙ্গালায় স্থান পাইয়ছে। 
ইংরাজী আমলে এরূপ শত শত ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় 

প্রবেশ কবিরাছে এবং এখনও করিতেছে । [ ইংরাজী আমলে 

কিদাপে বঙ্গভাঁষা পবিপুষ্ট ও বর্তমান আকার ধাবণ করিল, 

'তাহাঁব বিস্তৃত বিবরণ “বাঙ্গীলসাহিত্য' শব্দে ইংবাজ প্রভাব 

পসঙ্গে দ্রষ্টব্য | ] 

বাঙ্গালা-সাহিতায, বঙ্গভাষায় বহু পূর্বকাল হইতে এ পর্যন্ত 
বে সকল গ্রন্থ বা ভাষার নিদর্শন পাওয়া ঘায়, তাহাই বাঙ্গালা 

সাহিত্য বলিয়া গণ্য । 

বাঞ্গালা-সাহিত্যকে আমর! প্রাচীন ও আধুনিক এই ছুইটা 

অংশে প্রধানতঃ ভাগ করিতে পারি । মুদ্রাযন্ত্রের সথষ্টির পূর্বের 

অর্থাৎ ইংরাজ-প্রভাবের পুর্বে যে সাহিত্য চলিত ছিল, তাহাই 

প্রাচীন এবং ইংবাজ-প্রভাবের আরম্ভ হইতে বত্তমান কাল পধ্যস্ত 

ষে সাহিত্য চলতেছে, তাহাই আধুনিক বলিয়া ধরিলাম। 

প্রাচীন অংশ । 

বাঙ্গাল।-সাহিত্যের উৎপত্তি । 

যে দিন হইতে বঙ্গভাষা লিখিত-ভাষারাপে গণ্য হইতেছিল, 
সেই দিন হইতে সাধারণকে বুঝাইবার জন্ঠ যে সকল পুস্তকা'দির 
সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাই বাঙ্গালার আদি সাহিত্য । লিখিত 

বাঙ্গালার প্রচলনের সহিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের হুত্রপাত। কবে 

কোন্ সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ম হইল, তাহা স্থির করা এক- 

প্রকার অনম্তব। বাঙ্গালাভাষ! প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি 

যে খুষ্টীয় ১২শ শতাবীতে গৌড়ীভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণ মধ্যে 
স্থান্থ পাইয়াছে। অগ্রে সাহিত্যের স্বাষ্টি ও তৎপরে ব্যাকরণের 

23928110091 
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* গ্প্রয়োজন হইয়া! থাকে । এরূপ স্থলে খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দীরও 

2৬111 

জলের উপরে যে ভাবে 
| 

ূ 
ূ 
| 
ৰ 
| 
| 

শশী াশীশাশী 

বহু পুর্বে গৌড়ীয় বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি কল্পনা 

রী বাঙ্গাল] সাহিত্য 
৫ 

স্ব তাও 

সা সস টস লি বু সস চারটি 

করা 

যাইতে পারে। 

খুষ্টায় ১২শ শতাবে হেমচন্দ্রাচাধ্য যে দেশীশবসংগ্র 

সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বেশ খুঝিতে 

পাঁরি যে, এ সকল দেশী' শবের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত দেশী 

শব্দের বিশেষ পার্থকা নাই। [ বাঙ্গালাভাষা শব্দে দেণা শব্দেব 
তালিকা দেখ] চলিত কথাগুলি একটু সংস্কত বা শুদ্ধভাবে 

লিখিত ভাষায় স্থান পায়! থাকে । এইরূপে চলিত “দেশী” 

শব্দগুলি কিছু সংশোদিত আকাঁরেই হেমচন্দের প্রারুত অভিধান 

মধো স্থান পাইয়া থাকাবে। সচরাচর সাহিত্য-স্ষ্টির পর ব্যাক- 

রণ ও অভিধানের স্থষ্টি হইয়। থাকে । এবপ স্থলে হেমচন্দ্রা- 

চার্যের বভ পুর্কো্ যে্রী সকল দেশী শবসাহিত্যে প্রবিষ্ট 

হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হেমচন্ত্র গুজ্জর বাজসভায় 

অবস্থান কবিতিন। গুর্জর ও মহাবাষ্ট্র হইতে যে অতি প্রাচীন 

দেণী সাহিত্যেব নিদশন পাপয়া গিয়াছে, তাহা হেমচন্দ্রেরও 

পূর্ববন্ধী। সেই প্রাচীন সাহিত্যে হেমচন্দধৃূত দেশী শব্দের 

প্রয়োগ দেখা নায় এবং সেই সুপ্রাচীন ভাবার সহিত বর্তম।ন 

প্রচলিত মরাগী ভাষার বেশী পার্থকা আছে বলিয়া মনে হয় নাঁ। 

একপ স্থলে আমরা মনে করিতে পারি যে যখন খুষ্ীম ১.শ 

শতাব্দীর পুর্বে গৌড়সাহিতোব সমষ্টি হইয়াছিল, সে সাতিতোর 
সহিত বণ্তমান প্রচলিত ভীষার আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল 

বলিয়া মনে হর না। ইহার প্রমাণেরও বোধ হয় অভাব 

হইবে না। 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য আলোঁচিন। কৰিলে জানা যায় যে, 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকলহে বা স্ব স্ব ধর্মপ্রভাবস্থাপন উদ্দেশ্ঠেই 

প্রধানতঃ বঙ্গসাহিতোর প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে । 

এ ছাড়া অপরাপর সামান্য কারণেও ব্ঙ্গসাহিত্যের প্রসার যেনা 

হইয়াছে, তাহা নহে । সেঃ সকল সাম্প্রদাগ্িক ও গৌণ প্রভাব 

লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে নিয়লিখিত খণ্ডে 

নিভক্ত করিলাম £- 

১ম বৌদ্ধ প্রভাব, ২য় শৈবপ্রভাব, ৩য় মনসা, চণ্ডী প্রন্থুতি 

ভক্ত শান্ত প্রভাব, ৪র্থ মুসলমান প্রভান, ৫ম পৌরাণিক প্রভাব, 

৬ঠ বৈষ্ণব 9 গৌরাঙ্গ প্রভাব, ৭ম কুলজ্ঞ প্রভাব, ৮ম তাত্বিক- 

প্রভাব, *ম গল্প ও সঙ্গীতপ্রভাব এবং ১ম বিবিধ। 

বৌদ্ধ প্রভাব । 
শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিত আছে-_ 

"যোগীপাঁল গো'পীপাল * মহীপাল গীত। 

ইহা শুনিতে যে লোক, আনন্দিত ॥” 

রদ নভোনিপাল”_ পাঠাত্তর | 



৮৬ শীট তিশা শি 

বাঙ্গালা সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাব) | 

উদ্ধত প্রমাণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ্রীচৈতন- 

দেবের আবির্ভাবের পূর্ধ্বে যোশীপাল, গোপীপাল, ওঁ মহীপালের 
গীত প্রচলিত ছিল এবং তাহাই সাধারণে আনন্দের সহিত 

শুনিত | গৌড়ের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টায় 

_ অষ্টম শতান্দের শেষ ভাগ হইতে গৌড়ে পালবংশের অভ্যুদয় । 

পাঁলরাগণের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজিও গৌড়বঙ্গের সর্বত্র 
বিছ্ধমান। গপালরাজগণের শিলালিপি ও তাশ্রশীসন হইতে 

আমরা জানিতে পারি, তাহাদেব মধ্যে অনেকেই ধর্শুশীল, 

বিগ্যান্ুরাণী ও পত্ডিতপ্রিয় ছিলেন । তাহাদেব সময়ে গৌঁড়বঙ্গে 
বছুতর ধন্শাচার্যের অভ্দুদয় হইয়াছিল। তাহাদের আশ্রয়ে ও 

উংসাহে নালন্দার বিশ্ববিগ্ভালয়ে সহস্র সহস্র লোক শিক্ষা পাইত। 

সুতরাং তাহাদের যত্বে প্র সময়ে সাধারণের মধ্যে ধর্মনীতি 

প্রচারের জন্ত দেশগ্রচলিত গ্রাক্কৃত ভাষায় বহুতর শীতি-কবিতার 

সষ্ট হওয়া কিছু বিচিত্র নহে । অবশ্ঠ পালবাজগণের শাসনপরে 

সংস্কৃত ভাবারই প্রয়োগ দেখা যাঁয় বটে, কিন্তু সে সমস্ত উচ্চ 

শ্রেণীর উদ্দেশ্টে্ লিখিত । কিন্ত সাধারণকে বুঝাইবাব জন্য 

বন্দনীতি শিক্ষা দরবার জন্য দেশীয় ভাষায় রচনার আবশ্যক 

| হটম্লাছিল | বুদ্ধদেব ও মহাবীর স্বামী প্রথমে সাধারণের বোধগম্য 

ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাহাদের অন্ুবন্তী ও 

তৎপরবত্ত। বৌদ্ধ ও জৈন রাঁজগণ এবং ততন্তৎ ধর্ধপ্রচারকগণ 

তাহাদেরই নীতির আশয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ও 

জৈনদিগের হস্তে দেশপ্রচলিত ভাষাব সংস্কার ও দেশীয় 

সাহিত্যের সুত্রপাত হইতে থাকে। 99152 

পালরাঁজগণেব সময় নে সকল নীর্ত ও স্ত্বতি-গীতি 

প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন বিলুপু হইয়াছে। 
যোৌগীপাল, গোগীপাল, ও মহীপাঁলের গীতি সেই বিরাট 

সাহিত্যের ক্ীণম্থতি মার। আলও লোকে থান ভান্তে 

মহীপালের শীত” বলিয়া থাকে, কিন্তু মাশ্চর্য্ের বিষয় যে 

মহীপালের গীত সাধারণের দৃষ্টি ও শাতর বাহভূতি। দিনাজপুর 
ও রঙ্গপুরে যোগী জাতির মধ্যে এই মহীপালের সংসারত্যাগ- 

শ্রুতি পরিস্ষট। পালরাজ মদনপাঁলেব তাত্রশাসন হইতেও 

আমরা জানিতে পারি যে, ৩য় বিগ্রহপালের পুত্র ২য় মহীপাল, 

"শিবতুল্য বাক্তি, কাহার কীর্তি সর্বত্র গীত হইত ।” * 
প্রায় ১৫৩ হইতে ১*৬৮ খুঃ অব পর্যন্ত মহীপাল বিদ্যমান 

ছিলেন এবং & সময়ে তাহার সংলারবৈরাগ্যের সহিত তাহার 

কীর্তিকলাপ সর্বত্র গীত হইতে আরম্ভ হয়। মহীপালের সেই 

প্রাচীন প্রশস্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও গোগীপাল বা 
পপি শী শশী শশী পপি শী পিপি পা পি পিপল পপ ৩০ ও | পিসী 

* বিশ্বকোষ "পালরজঘংশ” ধন ৩ ৫ পৃষ্টা ও লাহিতা-পরিষগপন্তিকা 

৫মু ভাগ ১৪৭ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টধ্য | 

[৩০ ] বাঙ্গালা ঙ্গালা সাহিত্য বৌদ্ধপ্ভাব) 
০০ ০০-৮০৩৩স 

গোগীচন্তরের : নীতি এখনও নি এখনও নিতান্ত দুশ্রীপ্য নহে । এখনও রগগপুর 

ও দিনাজপুর অঞ্চলে যোগীজাতি মাণিকটাদ ও গোপীর্টাদের 
গান গাইয়া থাকে। 

মাণিকচাদের গান ও গোবিলচজোর গীত | 

মাণিকটাদদের গান কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীর 

পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু মাণিকাদের যে বৃহৎ গান 
প্রচলিত আছে, তাহার নিকট মুদ্রিত গান ভগ্নাংশ মাত্র। 

মাণিকটাদের গানের সমস্ত পাঁলাটা গাইতে ৮১* দ্রিন সময় 

লাগে। একতন্ত্রী সহযোগে যখন গীত আরম্ভ হয়, তখন ইতর 

সাধারণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই গান শুনিতে থাকে । এই 
গান হইতে জানা যায় যে, বঙ্গে মাণিকটাদ রাজত্ব করিতেন । * 

তিনি অতি ধাম্মিক ছিলেন। তাহার স্ত্রীর নাম ময়নামতী । 

তিনি ধর্শের উপাসিকা। গঙ্গাতীরে তিনি ধর্দেব থান' নির্মাণ 

করাইয়াছিলেন। তাহার ভয়ে কৈলাসে শিব ত্রস্ত, যমালয়ে 

যম ব্যতিব্যস্ত । মাণিকটাদ অতুল রাজাযবৈভব পবিত্যাগ করিয়া 
ধ্মের ভক্ত হন ও সন্াস আশয় করেন । 

দেবগণেব উপৰ মম্ননামতী যেপ প্রভাব চালাইয়াছেন ও 

মাণিকচাঁদ যে ভাবে রাঁজসংসাঁর ছাড়িয়া যান, তাহা পাঠ 

করিলে বা শুনিলে স্পষ্ট বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন বলিয়ই বোধ 
এই মাণিকটাদেব গানে ভৎপুত্র গোপীঠাদেধ ও 

বৈবাগ্যের কথা আছে। গোগী্টাদের ছুই রাণী অছ্ুনা এ 

পছুনা। 'গোপীটাদ যখন সংসাব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তখন 

অছুনা পতিকে ঘরে রাখিবার জন্য যেবপ অনুনয় বিনয় করিয়া- 

ছিলেন, তাহা গুনিলে পাঁষাণও দ্রবীভূত হ্য়। এসিয়াটিক 
সোসাইটা হইতে প্রকাশিত মাণিকঠাদের গানে ও দূর্লভ 

মল্লিকের গোবিন্দচন্র গীতে সেই বিষাদ গাথা প্রকাশিত 

হইয়াছে । এই ছুইটার মধ্যে মাণিকঠাদের গানের ভাষা ও 

ভাব আলোচনা করিলে তাহা বৌদ্ধযুগের রচন| বলিয়াই মনে 

হইবে। সেই রচনার নমুনা এই-_- 

“ন!| জাইও না জাইও রাজ! দূর দেশাস্তর। 

বারে লাগিয়া বান্দিলাঁম নীতল মন্দিল ঘর। 

বানিল।ম বাঙ্গলা যর নাই পাঁড কাঁনী। 

এমন বয়সে ছাড়ি জ।ও আংন্গার বুথ! গবুরানী ॥ 

নিদের স্বপনে রাজা হব দরিসন। 

পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রণব ধন। 

দন গিরির মাও বইন রব সোঁআমী লইধ কোলে, 

আছি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিলে ॥ 

থালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘাও। 

বয়স কালে বু রাড়ী নিতে কলঙ্ক বাও। 

হইবে। 

1 “মাণিকচাদ রাজ। বঙ্গে ড় মতি ।” ( মাণিক।নে 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বোদ্ধপ্রভাব) 
আন্দক সঙ্গে করি লইঅ! জাও ॥ 

স্কীঅব জীবন ধন আন্গি কন্তা। সঙ্গে গেলে । 

রাধিয়। দিমু অন্ন খুধার কালে ॥ 

পিপাসার কালে দিমু পানী। 

হাসিঅ। দেখিআ! ও পোহামু রজনী । 

সিতল পাটা বিছাইঅ] দিমু বালিসে হেলান পাও । 

হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও। 

হাত খানি দুখ হইলে পাও থানি জাতিমু। 

এ রঙ্গর কৌতুকর বেল! স্থতি ভূিমু এহতি তুঞ্জাইমু ॥ 

গ্রীস্ীকালে বদনত দিমু দণ্ড পাঁথার যাও । 

মাঘ মানি সীতে ঘেসিয়। রমু গাও ॥” * 

যদ্দিও মুদ্রিত মাণিকটাদদের গানের প্রথমাংশে শিব, যম 

হইতে চৈতন্তদেবের নাম পর্য্যন্ত থাকাঁয় আধুনিক রচন৷ বলিয়া 

মনে হইবে, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত অছুনার কাতরোক্তিতে সেই 

প্রাচীন ভাষারই সুম্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে ! বিশেষতঃ মাণিক- 

চাদের বর্ণনাকালে-_ 

“হাল খানা ম মাসড়। সাধে দেড় বুড়ি কডি ॥ 

দেঁড়। বুড়ি কড়ি লোকে খাজন। জোগঅ। 

এতক মাণিকচন্দ রাজ। নরুঅ। নলের বেড়া । 

এক তন জেক তন করি জে খাইছে তার হআরত ঘোড়। ॥” * 

এই উত্তি ভইতে মুসলমান আমলের পূর্রববন্তী সমাদেব 

সরল চিত্র মনে পড়ে । সে সময়ে কড়ি দিয়াই বাজস্ব দেয়া 

হইত। 

এই গানে গোরক্ষনাথ ও তাহার শিব্য হাড়িসিদ্ধেব 

প্রভাবেন বর্ণনা আছে। হাড়ি সিদ্ধ অতি হীনজাতি হইলেও 

ইন্দ্র ভাহার আজ্ঞাবাহী, অপ্নরাগণ তাহার পাঁচিকা ইত্যাদি 

বর্ণনাও অহিন্দুর কথা। ছুর্লভমল্লিক পরে সেই প্রাচীন 

আধ্যায়িক৷ অবলম্বন করিয়াই “গোবিন্দচন্দ্র গীত" রচনা করেন । 

দুর্লভমল্লিক নিজে হিন্দু, সুতরাং গ্রন্থখানি হিন্দু সমালের 

মনোমত করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেও তাহার 

গ্রন্থে যে বৌদ্ধ'প্রভাবের ঝাঁজ রহিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার ঢাকিতে 

পারেন নাই। এই গ্রন্থে হাড়িপা, কাণিপা প্রস্থৃতি বৌদ্ধ যোগীর 

পরিচয় আছে |. রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে, “প্রকৃত ধর্ম কি? 

জিজ্ঞাসা করিলে হাড়িপা উত্তর করেন-_ 
“হাঁড়িপ। কহেন বাছ' শুন গোবিন্দাই। 

অহিংস! পরম ধন যার পর নাই ॥” 

রানী যোৌগিবেশধাবী রাজ! গোবিন্দচন্দত্রকে স্ষ্টিতব্ জিজ্ঞাসা 

করিলে গোবিন্দচন্দ্র উত্তর করেন,__ 

* দুদ্রিত মাপিকঠাদের গানের ঠিক অনুবস্তাঁ ন। হুইয়। রঙ্গপুরে যোগী 

*জাতির নিকট যেরূপ শুনিয্লাছি ও পাইয়।ছি, তদনুসারেই মূল উদ্ধত হইল। 

| ৩১ 

স্পা পাশা শাসপপসসস্প ৮ »_ পাপী কট? পালা 

বাঙ্গাল। সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাক্) 

“শুন্ত হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি ॥ 

* আপনি জল স্থল আপনি আকাশ। 

আপনি মন্ত্র নুর্যা জগত প্রকাশ ॥” (ছুঙ্গভ মল্লিক) , 

উক্ত শ্লোকে মহাযান বৌদ্ধ মতানুসারী শুন্তবাদ গুকটিত 

রহিয়াছে । | 

মাণিকটাদের গানের গোপীর্চটাদ ও ছুর্মভ মলিকের গোবিন্দ- 

চন্দ্রের পরিচয় মিলাইলে উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে 

হয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে “গোবিন্দচন্দ্র” শব কথন 

গোগীটাদ্দে পাঁরণত হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, 

গোবিন্দচন্ত্র ও গোপীটাদ ছুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি । এক জনের 

পাঁরচয় অন্যে আরোপিত হইয়াছে । রাজ। মাণিকচাদের পুত্র 

গোগীটার্দের সন্্যাসের কখা কেবল বঙ্গ বলিয়া নহে, সমস্ত 

ভারতে প্রচারিত। কিস্ত£গোবিন্দচন্ত্রের নাম কেহ জানে না। 

অথচ পালরাঞবংশের ইতিহাস আলোচনায় জানিতেছি, পাল 

বংশায় শেষ নৃপতি গোবিন্দপাল রাজ্য হারাইয়া ১১৬১ খুষ্ানে 

সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সেই শেষ বৌদ্ধ ুপতির কথা প্রাচ 

ভারতের বৌদ্ধসমাজ বহুকাল [বস্থত হন নাই, তাহার স্থৃতিরক্ষ 

করিবার জন্য এখানকাব বৌদ্ধলমাজ বহাদন তাহার অতীতাঞ্চ ' 

চাঁলাইয়।৷ আঁসয়াছেন। নেপাল হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রস্ 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে “গোবিন্দপালদেবপাদানাং বিনষ্ট 

রাজ্যে” ইত্যার্দি কূপ দৃষ্ট হয়।* এহ গোবিন্দপাণের গানও 

বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে। পশ্চিম বঙ্গবাসী ছুলভ 

মল্লিক এই গোবিন্দপালের নাম শুনিয়া সম্ভবতঃ পুর্বববর্গা(ধপ 

গোগীপালেব কথা লিখিয়া থাকিবেন। 

শুন্যপুরা? বা ধশ্মপুরাণ | 

আমরা মাণিকঠাদের গানে পাইয়াছি,-শিবঠাকুর আশার্ববাদ 

করিতেছেন-- 
"্তীট জীট রাঅত ধম্ম দিউক বর।” 

উক্ত গ্নোকাদ্ধ হইতে ঝুঝিতোছ যে, মাণিকটাদের গান রচিত 

হইবার পুর্ব হইতেই বন্মা বা ধন্মঠাকুরের পুজা প্রচলিত ছিল। 

রাণী ময়নামতী, বাজা। মাণিকঠাদ, তৎপুত্র গোপাচাদ ইহারা 

সকলেহ্ ধন্মের ভক্ত |ছলেন। স্থতবাং ধন্মের পুজা যে বাঙ্গালার 

অতি প্রাটান, তাহা আর প্রমাণ কবিবাধ আবশ্যক নাই। 

ধন্মের পূজা গ্রচারার্থ পুর্বেব ও পরে থে সকল বারগাণা 

গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃপ্ধন্মমঙ্গল" নামে পরিচিত। 

বিভিন্ন জাতীর বহু কবি ধঙ্মমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 

হইতে জানা যায় যে, রাজ! ধর্মপাঁলের পুত্র গৌড়েশ্ববেপ শ্যালী 

রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন হইতেই ধর্মেব পুজা প্রচারিত হয়। 
শশা শীত শী 

* বিশ্বকোষ "পালরাজ বংশ”-_-৩১৭ পৃষ্ঠ। বরষ্টব্য। 



রাঙ্গাল! সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভীব)' ' [ ৩২ ] 
৯ আপ পপ ৩ স্পা সি পি পপ পাপ কপাল শে তপপী িীশ ২৩ ইরাদ সারট 

রামাইপপ্ডিত প্রথমে রঞ্বাবতীকে ধর্পূজ! করিতে উপদেশ দেন। 
রঞ্জাবতী ধর্মের পূজা করিয়া রামাই প্ডিতের আশ্রমে শলেতর 
দিয়া সেই পুশ্যফলে লাউসেনকে ধর্মের বরপুত্ররূপে লাভ 
করেন। পরে লাউসেনই ময়নাগড়ে রাজা হইয়া সর্ব ধর্মের 

পূজা প্রচার করেন । 
' কবি ঘনরাম তাহার ধর্ঘমজলে লিখিয়াছেন যে,রামাই পণ্ডিত 
হাকন্দপুরাণ মতে ধর্্পূজার পদ্ধতি প্রচার করেন। এখনও 
বঙ্গের যেখানে যত ধর্মঠাকুর আছেন, তাঁহার অধিকাংশই রামাই 
পণ্ডিতের পদ্ধতি অনুসায়েই পুজিত হইয়া থাকেন। আজও 
লক্ষ লক্ষ ডোম, পোদ, কৈবর্ত, বাদী প্রভৃতি হীন জাতি এবং 

স্থানে স্থানে অনেক উচ্চ জাতিও এই রামাই পণ্ডিতকে যথেষ্ট 

ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া! থাকে । এরূপ বহুজনের ভক্তির পাত্রটা কে? 

চক্রবর্তী ঘনরাম রামাই পণ্ডিতকে 'বাইতি” বলিতে চাহেন, 
কিন্তু থেলারাম, সীতানাথ ও সহদেব-চক্রবন্ত্রী রামাই পণ্ডিতকে 

ব্রাহ্মণ” বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন। রামাই পণ্তিতও নিজে 
দ্বিজ'বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ধর্মের পদ্ধতিতেও 

তিনি ্রাঙ্মণ” বলিয়া পরিচিত। বিষুপুরের প্রায় ৭ ক্রোশ 

পূর্বে স্থিত ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুরের পদ্ধতিতে 

এইরূপ রামাই পণ্ডিতের পরিচয় আছে 

বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্ষণ ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে ভয় 
পান, সেই দোষে ব্রাহ্মণের অনৃষ্টে বনবাস হইল । সঙ্গে ত্রাহ্মণীও 
বনে গেলেন। বনে উভয়ে বিষ্ণুর পুজা করিতেন । সেই পুণ্য 
তাহাদের একটা পুত্র সন্তান জন্মিল। 

“হিমালর মধ্যে জন্ম ব্রাঙ্মণ কুমার | 

বৈশাখীর শুক্লুপক্ষে জনম তাহার॥ 

পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী | 

রধিবার শুভদিনে প্রসব কইল ব্রাহ্মণ ॥ 

ধর্মপুগ্না প্রচার যা'হতে হইবে। 

সেই প্রভু জন্মিলেন পুজ।র অভাবে ॥*** 

প্রীরামাই হইল যখন পঞ্চম বৎসর। 

তার পিতামাত। তখন ভাবিল অন্তর ।॥ 

পূর্ববকালে শ্রীধর্মবের অভিশাপ ছিল। 

এই হেতু পিতা তার পরাণ ত্জিল ॥ 

দেই কায়াতে করে মুত্তক1 অর্পণ। 

পিতৃকার্ধ্য রামায়ে করাল নিরঞ্রন। 

ধর্মসাক্ষ(তে মৃতু হয় ব্রাহ্গণী ব্রাহ্মণ। 

দশদিন অশৌচ করেন পালন ॥ 

দশদিন গতে করে শ্রান্ধাদি তর্পণ। 

যিমানে চড়িয়। গেল বৈকু্ঠতুবন ॥ 

সেই বালকে প্রত দেন অন্জল। 

স্রাঙ্গণের বেশে ধর্ম করেন সকল । 

১৯ 

বত্রসৃত্র দিলে পুজ! কলিকালে নাই ॥ 

কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে। 

বালকে লইয়৷ প্রভু রহে গ্ুঙ্গাপ।শে ॥ 

সাত বছরের তখন হুইল কুমার । 

আত্যোতি চুড়াকরণ ন। হোল তাহার 1%* 

পনর বর্ষ ষয়ঃজ্রম হল ছার জন্ম। 

চুড়ীকরণ সংযোগে সাঁরি তান দেন ধর্ম ॥ 

গ্ীম্মধসত্ব খতু ধিচার করি মনে। 

ঞ্রামায়েরে তার দিলেন শুভক্ষণে। 

পঞ্চশত হোম করে যজ্যের নিয়ম | 

মার্কগ মুনি আসিয়! করেন লব ক্রম ॥ 

এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হযে সর্বজন | 

গঙ্গার কূলেতে করে কা্ধ্য সমাপন ॥ 

নিজ দেশে যাত্র। করে গ্রারামাই পণ্ডিত। 

মার্কগড মমভিব্যারে চলিল ত্বরিত ॥ 

স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে । 

শিক্ষ! করে নান! শান্তর শুনি বিদামানে | 

রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজ। করে নিরস্তর। 

তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বংসর ॥ 

তার পর দিকে দিকে রামাইর গমন। 

সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্মের স্থাপন ॥ 

ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্পের গ্বাগন। 

নভার পুঙ্গাতে তুষ্ট হন নিরগ্রন |” (পদ্ধতি ) 

এই রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্মদাস | ধর্শানীসের চারি পুত্র 

মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও স্লুলোচন । একদিন ধর্দদাস সদ] নামে 

এক ডোমের বাড়ীতে ফুল তুলিতে যান ৷ এ সময় সদা ধর্পুজা 

করিতেছিল। তদবস্থায় ধর্শাদাস তাহাকে ধর্শের মন্ত্র পড়াইলেন। 

“ধর্মপূজ! করে সদ! অতি ধীর মন। 

সদ!কে মন্ত্র বলান ধর্মদ1স তখন ॥ 

মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল। 

এই কান্তি কলিকাঁল পধ্যস্ত রহিল ॥ 

ধর্মদান হৈতে ধর্দপণ্তিত জম্মিল। 

এইরূপে পণ্ডিতবংশ বাড়িতে লাগিল | 

সার ঘংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়। 

ডোমেতে পত্তিতে প্রভে আছয়ে নিশ্চয় ॥*(যাত্র।সিদ্ধির গ* 

উক্ত যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতি হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, রামাই 

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার উপনয়নসংস্কার বা বৈদিকী দীক্ষা 

হয় নাই। তাহার পিতারও সমাধি হয়, কিন্তু অগ্নিসংস্কার হয় 
নাই। ত্রাঙ্গণ হইয়াও রামাইকে ব্রাহ্মণবিরোধী কর্ম করিতে 

হইয়াছিল। ভোটদেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, ভোঁমেরা 
এক সময়ে বৌদ্ধসমাক্ে অতি সম্মানিত ও উচ্চাসন অরিক'র: 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বৌদ্ধগ্রভীব) 

করিত শএ্রঘং ডোম্.প- (এখন ডোমপগ্ডি্ ) গণ তাহাদের 

আচাধ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোম্*পদদিগের কথায় বড় বড় 

রাজা রীজড়ারও আসন টলিত। 

রামাই পণ্ডিতের পরিচয় হইতে ইহাঁও বুঝিতেছি যে, তিনি 
উত্তরাঞ্চল হইতে আলিয়াছেন, তাহার পিতৃপুরুষ ধর্মপুজ। করিতে 

ভীত ছিলেন, প্ররুত প্রস্তাবে তিনিই ব্রাক্গণধন্্ম বিসর্জন দিয়া 

বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, এ কারণ তিনি বৈদিকী দীক্ষা 

গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধাচাধ্যদিগের তাতদীক্ষা গ্রহণ করেন। আজও 

ডোমপণ্ডিতগণ তাত্্দীক্ষার পরে তবে সকলে ধন্মপৃজায় অধিকারী 

হন, তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ভাবে, অপর সকল 

জাতিকেই শ্বজাতি অপেক্ষা হীন মনে করিয়া থাকে--ডোমের 

হাতে দুরের কথা, তাহার! ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির অন্ন 

স্পর্শও করে না । রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্মদাসের বংশধরগণ 

আজও সর্বত্রই *“ধর্মপণ্ডিত' এবং কোথাও কোথাও “ডোম' 

পতিত, বলিয়া পরিচিত । 

রামাই কোন্ সময়ের লোক 1 পূর্বেই বলিয়াছি যে, গৌঁড়া- 

ধিপ ধর্পালের সময় 'ও লাউসেনের জন্মকালে রঙ্বাইপগ্ডিত 

বিস্কমান ছিলেন। পালরাজ্গণের ইতিহাস হইতে জানিতে 

পারি যে, খুষ্টায় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে ধর্মমপালের অভ্যুদয় । 

খুষ্টীয় ৯ম শতাব্ধের প্রারস্তে তিনি গৌড়াধিকীর করেন। তৎ- 

পুত্র দেবপাল গৌড়ের অধিপতি হন। রাটীয় ব্রাঙ্মণকুলাচাণ্য 

হরিমিশ্র এই দেবপালের পরিচয় কালে লিবিয়াছেন যে, ধর্মের 

উপর তাহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল ও আত্মীয়ন্বজনকে তিনি সর্বদাই 

আমোঁদত করিতেন।* এরূপ স্থলে রামাই পণ্ডিতকে আমরা খুষ্টীয 

৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়! মনে করিতে পারি। সকল ধর্মমঙ্গলেই 

আছে যে লাউসেন অজয়ের অপর পারে ঢেকুরের অধীশ্বর 

মহাপরাক্রান্ত ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া নিহত করেন । 

রাড়ীয় বৈস্তকুলপঞ্জিক! হইতেও আমর! জানিতে পারি যে, 

ুষ্টায় ১২শ শতাব্দে ঢেকুর সেনভূম নামে গণ্য হইয়াছিল। তাহাই 

বৈগ্ভ সেনৰংশের আনি বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। বৈদ্তবংশীয় 

বিমলসেনের বংশধর শিখরভূমের রাঞ্জার নিকট ঢেকুরগড়ের 

উচ্চ ভূখণ্ড লাভ করিলে তাহাই পরে সেনপাহাড়ী নামে 

খ্যাত হয়। ইছাইঘোষের প্রতাপ এখনও স্থানীর লোকে 

বিশ্কৃত হয় নাই। খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর বহুপূর্ববে ষে ঢেকুরে 

ইছাইঘোষের অভ্যুদয়, তাহ! মোটামুটী স্বীকার করিয়া লইলেও 

আমর পালবংশের অধিকারকালে পৌঁছিতে পারিব। এই 

 শধর্দে চান্ত মতিঃ সদৈধ রমতে স্বম্বীয়বংশোস্তবৈঃ 1” (হরিমিশ্র ) 
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সু] 

ঢ.৬০0. ০৯. বাঙ্গালা সাহিত্য (বৌদধপ্রভাব) 
পি ও পাশা বাড এই আররপ- স্তস্ ০ ও পা কস্থ র 

প্রমাণেও আমরা রামাই পণ্ডিতকে খশ্টীয় ১১শ শতাব্দীর" 

পূ্ববস্তী বলিয়া, অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। রর 

রামাইপত্ডিতের "শূন্তপুরাণ' পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় : 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়ীয় ভাষার এই আদগিগ্রন্থ আবিষার 
করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্তবাঁদের পাত্র হইয়াছেন। «এই 

'শৃন্তপুরীণে” রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পুজা পদ্ধত্তি প্রকাশ 

করিয়া গিয়াছেন, এ জন্য এই গ্রস্থথানি প্ধর্মপুরাণ* নামেও 

পরিচিত। এই আগ্রিগ্রস্থের প্রারস্ত এইরূপ-_ 

শশ্রীত্ীধর্দায় নমঃ। অথ শৃন্পুরাগ লিখাতে-_ 

“নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল ঘন চিন্। | 

রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন। 

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাদ। 

মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাদ। 

দেউল দেহার! নহি পু্জিষার দেহু। 

মহাপুন্ন মাঝ পরভুর আর অচ্ছি কেউ । 

খধি যে তপম্বী নহি নহিক বাস্তন। 

পব্বত পাহাড় নহি নহিক থাবর জঙ্গম | 

সুষ্ন থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল। 

সাগর সঙ্গম নছি নহি দেবত! সকল ॥ 

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি হর নর। 

যস্ত! বিট ন ছিল ন থিল আধার ॥ 
বার বত্ত ন ছিল খধি যে তপস্বী। 

তী'থ থল নহি ছিল গআ। বরানসী ॥ 

পৈরাগ মাধব নছি কি করি বিচার । 

স্বগগ মত্ত নহি ছিল সব ধুঙ্কুকার॥ 

দন দিগগাল নহি মেঘ তারাগন। 

আড মিত্ত, নহি ছিল যমর তাঁড়ন ॥ 

চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার। 

গোপত বেদ কৈলন পরতু করতার ॥ 

ছিধন্ম পদারধিন্দ করিবাক নতি। 

রামাঞ্জি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী ॥” 

রামাই পঞ্ডিতের তাব ও ভাষায় অহিন্দুর গন্ধ মাথা । তিনি 

ধর্মঠাকুর ভিন্ন আর কাহাকেও নমস্কার করেন নাই । শৃন্ত- 

পুরাণে তিনি শৃশ্যবাদই ঘোষণা করিয়াছেন। পরবর্তী লিপি- 
কারদিগের হস্তে শূন্পুরাণের ভাষার রূপ অনেকটা পরিবর্তিত 

না হইয়াছে, এমন নহে; তবে তাবে ও ভাষায় শূন্তপুরাণথানি 

যে এককালে সম্পূর্ণ বিকৃত এমন মনে করিতে পারি না। শুন্তা- 

পুরাণখানি ধর্মাপপ্ডিতর্দিগের নিকট বেদবৎ মান্য) বহুশতাব্ৰ 

গত হইয়াছে, তথাপি শৃন্থপুবাণের মতেই ধর্মমপণ্ডিতগণ চলি- 

তেছে, এরূপ স্থলে মুলগ্রন্থের পাঠবিকৃতি করিতে বা তুলিয়া 

ফেলিতে সহজে কেহ সাহসী-্য় নাই। তবে রামাই পত্ডিতের 



উর: স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোঁকদিগের রবে ভক্তি শ রথ | দেখিয়া 

পরবন্তীকালে কোন কোন নূতন অংশ রামাই পঞ্ডিতের নাম 
দিয়া মূলগ্রস্থে সংযোজিত ন1 হইয়াছে, এমন নহে। “এইরূপ 
শূহ্পুরাণে “নিরঞ্নের কুষ্স” নামে একটী অংশ দৃ্ হয়। 

এই অংশটাও ব্রাহ্মণবিরুদ্ধে লিখিত। 
যথা 

_ “জাজপুর পুয়বাদি, মোলসঅ ঘর ঘেদি, 
বেদি লয় কন্নয় যুন। 

'দখিন্য। মাগিতে জাঅ, জার ঘরে নাঞ্জি পা, 

সাপ দ্িআ! পুড়াএ তুবম ॥ 

মালদহে লাগে কর দ্িলএ কন্ন যুন 

দথিন্যা মাগিতে যাঅ, জার ঘরে নাঞ্জি পাঞ, 

সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥ 

মালদকে লাগে কর, না চিনে আপন পরু, 

জালের নাৰিক দিসপাস। 

বোলিষ্ঠ হইল বস্তু, দস বিস হয়্য! জড়, 

সদ্ধন্মিরে করএ ধিনাস ॥ 

বেদে করে উচ্চারন, বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন, 

দেখিআ সভাই কম্পমান। 

মনেত পাইআ মন, সভে বোলে রাখ ধম্ম, 

তোম! বিনে কে করে পরিত্তান ॥ 

এইরূপে দ্বিজগন, করে হুষ্টি সংহারন, 

ই বড় হোইল অবিচার । 

বৈকুঠে থাঁকিআ ধন্ম, . মনেত পাইআ মন্ম, 

মায়াত হোইল অন্ধকার ॥ 

ধন্ম হইল যবনরূপী, মাথাঅত কাল টুপি, 

হাতে সোভে তিরুচ কামান । 

চাপিঅ! উত্তম হয়, ভ্রিভুবনে লাগে ভয়, 

খোঁ্রধঅ বলিআ| এক নাম ॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার,  হৈল্য ভেস্ত অবতার, 

মুখেত বলেত দম্ঘণার। 

যত্তেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন, 

আনন্দেত পৰিল ইজার ॥ 

ব্রহ্মা হৈল মহমদ) বিষু। হৈল্যা পেকাম্মর, 

আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি । 

গনেশ হইল্যা গাজী, কাত্তিক হইল্যা কাজি, 
ফকির হুইল্যা মহামুনি ॥ 

তেক্সিআ আপন ডেক, নারদ হৈলা সেখ, 

পুরন্দর হইল"'মৌলন!। 

চন্দ সৃজ্জ আদি দে দেবে, পদাতিক হা সেবে, 

সভে মিলি বাজান বাজন! ॥ 

আপুনি চণ্ডিক! দেবী, তিহ হৈল্যা হায় বিবি/ 
পদ্মাবতী ভ্ল্য বিবিনূর। 

যত্তেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে এক মন, 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 

দেউল দ্বেহর! ভাঙ্গে, কাড়্য| কিড়্য। খাঅ রঙ্গে, 

পাখড় পাখড় বোলে বোল। 

ধরিআ৷ ধন্মের পাঅ, রামাঞ্চি পণ্ডিত গাএ, 

ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥%* 

শূন্যপুরাণের উদ্ধত অংশ যদিও রামাই পণ্ডিতের নাম দিয় 

পরবস্ত। রচনা, কিন্ত উহা! হইতে অতীত ইতিহাসের ক্ষীণালোক 

পাইতেছি। বৌদ্ধের কখন আঁপনাদিগকে বৌদ্ধ বঙ্গিয়। 

পরিচয় দিত না, আপন ধর্মকে সন্বম্দ ও স্বসাম্প্রদায়িকগণকে 

“সন্ধম্মী” বলিত। মালদা বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে ( সম্ভবতঃ 

পালরাজ্য লোপ ও সেনরাজত্বকালে ) বৈদিক ব্রাঙ্ষণগণ সন্ধন্্ী- 

দিগের উপর অত্যাচার আরম্ত ,ফরিয়াছিলেন, সে সময়ের 

সেনরাজ বৈদিক ব্রাহ্মণের বশ, বৈদিকগণের অদম্য প্রভাব। 

স্থতরাঁং বৈদিককে যে না দখিণা দিত, বা অসম্মান করিত, 

বহু বৈদিক একত্র হইয়। তাহাকে মাবিয়া ফেলিত। এরূপ অত্যা- 
চাঁর ক্রমেই সদ্ধন্্মী (বৌদ্ধ)-দিগের অসহ্ হইল। প্রতিবিধানের 

জন্য তাঁহার! মুসলমানের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসল- 

মান আসিয়া মালদহ বা প্রাচীন গৌড় লুট করিল, হিন্দু দেবদেবী 
ও দেবালয় ভাঙ্গিল, এইরূপে সন্ধন্মীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। 

এই ঘটনার সহিত মহম্ম্-ই-বখতিয়ারের গৌড়াক্রমণের কোন 

সংশ্রব আছে কি না, কে বলিতে পারে? প্রকৃত কথা এই, 

দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী না হইলে মুষ্টিমেয় মুসল- 

মান সৈহ্ত আসিয়া গৌড়রাজ্য সহজে অধিকার করিয়! বসিবে 

ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রাঙ্গণদিগের অত্যাচারেই যে সন্ধন্মী বৌদ্ধ- 

গণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 

মুসলমান শাসন আরম্ত হওয়ায় ধর্মপূজা এককালে লোপ হইতে 

পারিল না। ধর্মপূজা ও ধর্শের গাঁন সেই সকল হীনাবস্থাপন্ 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে রহিয়া গেল। ধর্থ্বের গানে ব্রাঙ্মণবিরোধী 

কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্বতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ 

দেশীয় সাহিত্যকে দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। এই ঘ্বণার ভাব, 

্রাঙ্গণসমাজ বু দিন পৌষণ করিয়াছিলেন । 

রামাই পণ্ডিত গৌড়াধিপ দেবপালের সময় সাধারণের মধ্যে 

€ হস্তলিপিতে যেক্খল আছে, ঠিক মেইরূপ উদ্ধত হইল। 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাব 

বৌদ্ধধর্মের শূন্বাদ সহজভাবে প্রচারোদেস্টে শৃন্যপুরাগ ও ধর্মের 
পৃজাপদ্ধতি প্রচার করিয়া যান। শৃন্পুরাণে তিনি দেখাইয়। 

ছেন, ধর্শাঠাকুর ব্রহ্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বরেরও উপর সর্বব্যাপী, 
সর্বশক্তিমান অথচ মহাশূন্য স্বরূপ । তাহা হইতে স্থষ্টির মূল 
আগ্তাশক্তির উতদ্তব। 

প্বন্ন সুন্নী করতার, সভ সুন্নী অবতার 

সবব সুন্নী মধ্যে আরোহন । 

চরনে উদয় ভান্ু। কোটা চন্দ্র জিনি তন্থু 

ধবল আসনে নিরঞ্জন ॥৮ (রামাই পণ্ডিত ) 

রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে কংসাই, নীলাই ও শ্বেতাই এই 

তিন জন ধর্মপণ্ডিতের উল্লেখ আছে। হরিচন্ত্র ও তাহার রাণী 
মননার ধশন্মপূজার প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত তাহাও অতি সংক্ষেপে । 

কোন্ কালে কোন্ সময়ে ধর্ম্পুজা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, এই 

কথাই বিস্তৃত ভাবে বত হহয়াছে। শৃহ্পুরাণের রচনা বহু 
স্থলেই পুনরুক্তিদোষছুষিত, অনেক স্থলের ভাষা গগ্ভ কি পঞ্চ 

তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। অনেক স্থলের অর্থগ্রহ করা কঠিন, 
যে লাউসেনের প্রসঙ্গ লইয়া সকল ধর্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্যের 
স্সষ্ট, সেই বঙ্গবিশ্ত লাউসেনের নাম গন্ধ রামাইর শুন্ঠপুরাণে 
নাই, ইহতেও আমরা রামাইকে লাউসেনের পূর্বতন বলিয়া 

মনে করিতে পাঁবি। রামাঁই যে ধর্মরহস্ত প্রচার করিয়া গিয়- 
£ছেন, তাহাই যেন কিছু উন্নত আকারে কালচক্রযান বা ধর্মপাতু- 

মগ্ডলে পরিণত হইয়াছে। 

ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙগল। 

পূর্বেই লিখিয়াঁছ, সকল ধশ্মমঙ্গল মতেই ধর্মপূজা প্রচার 
কবিবার জন্যই লাউসেনের অভ্যু্ঘয়। তাহার অসাধারণ বীবত্ব 

ও বিমল চরিত্র প্রসঙ্গেই আর্দি গৌড়কাব্য বা ধন্দুমঙ্গলের শি । 

এক সময়ে গৌড়বঙ্গে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল 

বলিয়াই বঙ্গীয় পণ্রিকাসমূহে অধীশ্বর মধ্যে লাউসেনেব নাম স্থান 

পাইয়াছে। দ্বিজ মযুরভট্টই সর্ব প্রথমে লাউসেনের মাহাক্ময 
ঘোষণা করিবার জন্য তাহার ধশ্মপুরাণে গৌড়কাব্যের সুচনা করিয়া 

যাঁন। মমুরভট্ট ব্রাহ্মণ হইলেও এক জন ধর্মোপাসক ছিলেন, 

তাহার ধর্মপুরাণের প্রারস্তে কোন দেনদেবীর স্ততি বা মাহাত্মা 

বর্ণিত হয় নাই, একমাত্র ধর্মঠাকুরই তাহার লক্ষ্য। তিনি 

এইরূপে গ্রস্থ আরম্ভ করিয়াছেন-_ 

"মন দিঅ। সন লভে ধম্মপুরান। 

সকীম মহিম! হন হঞ। সাবধান ॥” 

£গীড়কাব্যের আদি কবি ময়ুয়ভট্ট্র কোন্ সময়ের লোক 

তাহ্ধ ঠিক জানা যায় নাই। রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, 

সীতারাম, প্রতুরাম, ছিজ রামচন্দ্র, শ্তামপণ্ডিত, রামদাস আদক, 

[ ৩৫ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (কৌদ্ধপ্রভার) 
০ পপ পপি উপ প্-  প্ -াপি৪ 

ঘনরাম ও সহদেব চক্রবস্তী প্রভৃতি সকলেই ময়ূরভট্রের নামোল্লেখ 

করিয়াছেন । রূপরাম ৪ শত বর্ষের পূর্ষ্রে বিগ্বমান ছিলেন, 
তৎপূর্বে মযুরভট্ট। সীতারাম দাপের ধন্মমগলের ৩ শততবর্ষের 

হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি, স্থৃতরাং তিনি যে তাহার পূর্ববর্তী 
লোক তাহাতে সন্দেহ মাই। সীতারাম মযুরভট্ট সম্বন্ধে তাহার 
ধন্মমঙ্গলের অষ্টমঙ্গল! মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছেম-- 

“মউরভট মহাসঅ ক্কোগে নিরমল। 

পরকাস করিল জেবা ধর্শের মল ॥ 

তাহার স্মরণ করি সভে গাই গীত। 

সেই অংস সুনিলে ধর্দ্দেত থাকে চিত ॥ 

মস্তরভট মহ! নএর সুন্দর প?চালি। 

আনন্দে হইল নষ্ট ছুই এক কলি ॥ 

ভুল ভ্রান্তি গীত জি গেছি এড়াইঅ।। 

নিদের আলিপে জদি ন।ঞ্ি গেছি গায়্যা ॥ 

তুমি না খেমিলে থেমিবেক কুন জন। 

দাগের অসেস দোস ন। লবে মারায়ন ॥” 

(১*১৫ সালের হম্তলিপি ) 

উক্ত কয় ছত্র হইতে জানা যাইতেছে, ৩৪ শত বর্ষ পূর্বেও 
ময়ুরভট্রের গীত নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল,ধন্মমঙ্গল-গায়কেরা 

তাহার গীতিকবিতার মধ্যে মধো ছুই এক কলি হারাইয়া 

ছিলেন। এরপস্থলে ময়ূবভক্টরকে ৫৬ শত বর্ষের পুর্বেকাষ 
লোক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । ঘনরা'মও লিখিয়াছেন-- 

“ময়ূরভট্র বন্দি সংগীতের আগ্ কবি” 

মযুরভট্রের রচনা অতি সরল। তাঁহার প্রাচীন রচনাব 

উপর পরবর্তী লেখক বা গায়কগশের কিছু হাত না পড়িয়াছে 

এমন নহে। 

মযুবভট্টের পর আমরা রূপরামকে পাই। খেলারাম, 

মাণিকরাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলপ্রণেতারা রূপরামকে “আদি রূপ- 

রাম* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ময়ুরভট্র ধর্শপুরাণ রচনা 

করিলেও কাব্য হিসাবে রূপরামেৰ গ্রন্থকেই প্রধান বলা যাইতে 

পারে এবং এই হিসাবে রূপবাম আদি গোৌড়কাব্যরচয়িতা বটে । 

রূপরামের গ্রন্থ খানিও অতি বৃহৎ, ভাষা বেশ স্থললিত, জব 

মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক শবের প্রয়োগ আছে। 

রূপরামের পর খেলারাম ও প্রতুরামের নাম উল্লেখ করিতে 

পারি। উভয়ের রচনা বেশ সরল ও স্থললিত, উভয়ের গ্রন্থ 

অতি রুহৎ। দীনেশ বাবু ভক্তিনিধির কথা তুলিয়া বলিতে 

চান, ১৪৪৯ শকে বা ১৫২৭ খুষ্টান্দে খেলারাম গৌড়কাবা রচন! 

করেন। কিন্তু আমরা যে সকল পুথি দেখিয়াছি, তাহাতে 

রচনাকালের কোন প্রসঙ্গ নাই। প্রভুরামের ধর্মমঙগলের যে 

নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানিৰ বয়স তিন শত বর্ষের 



বি 

গালি 

ব্ঙ্গাল! সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাব) « 

অধিক। এরূপ স্থলে প্রতুরামকে তাহার পূর্বের লোক 

অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। 
. তৎপরে মাণিকরাম। উচ্চ শ্রেণীর ত্রাঙ্গণের মধ্যে মাণিক- 

রাষ গাঙ্গুলিই সম্ভবতঃ প্রথম ধর্মমঙ্গল রচনা! করেন। মাঁণিক- 

রাম লিখিয়াছেন-_ 

ঃ “জাতি জায় তবে প্রভু জি করি গান। 

অচিরাং অধ্যাতি হবেক দেশে দেশে। 

স্থপক্ষের সন্তেষে বিপক্ষ পাছে হামে ॥” 

এই উক্তি হইতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, ধর্মঙ্জলগাঁন 

্রাঙ্মণসমান্জের কতদুর অপ্রীতিকর ছিল, এমন কি ধর্ধঠাঁকুরের 
গান করিলে ব্রাহ্মণ*সযাজে কেবল অধ্যাতি রলিয়া নয় সমাজ- 

চ্যুতি বা জাতিনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক ধর্ম- 

মঙ্গল রচন! করিয়া মাঁণিকগাঙ্থুলি যথেষ্ট সাহসেব পরিচয় দিয়] 

গিয়াছেন। তিনি হিন্দু দেবদেবীর সহিত ধর্দঠাকুরের আসন 

স্থাপন করিয়া ধর্শঠাকুরকে হিন্দুর ঘরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। 

তখন হইতেই যেন ধর্ঠাকুর হিন্দুর উপান্ত হুইয! পড়িলেন; 

ডোম পণ্ডিতের স্থানে কোথাও কোথাও উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণও 

বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাযান বৌদ্ধ- 

দিগের শ্য্মৃত্তি 
ধবল আসন, ধবল ভূষণ 

ধবল চন্দন গায়। 

ধবল অন্বর, ধৰল চাঁমর,) 

ধধল পাছুক। পায় ॥” (মাণিকগান্ুলি ) 

ইত্যাদি কতকটা| দীকাররূপে ধর্ম হিন্দুসমাঁজে প্রবেশ করিলেন । 

এখন হইতে ধশ্দঠাকুর মূল পূজকের নিকট না হউক, সাধারণ 

হিন্দুর নিকট হিন্দুর দেবতা বলিয়! গণ্য হইলেন। 

মাণিক গা্ুলির ধর্মমঙ্গল ১৪৬৯ শকে (১৫৪৭ খুষ্টান্দে ) 

রচিত হয়।* 

মাণিক গা্গুলি যদিও “মনে অভিলাষ রচি ইতিহাস 

তোমার আদেশ পেয়ে” ইত্যাদি বর্ণনায় নিজ গ্রন্থের এঁতি- 

হাসিকত্বের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থে পূর্ববর্তী ধর্শা- 

মঙ্গলের গ্তায় ইতিহাসের সঙ্গে অনেক অনৈতিহাসিক ও অস্বাভা- 

বিক কথারও অবতারণা রহিয়াছে । এমন অনেক অজ্ঞাত- 

তত্ব লিপিবদ্ধ রচিয়াছে, যাহা কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় ধর্মগ্রন্থ 

হইতে আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। মাণিকের রচনাও বেশ 
সরল, ও কবিত্বপূর্ণ। অনেক স্থান পাঠ করিলে মনে হইবে 

যে কৰি সংস্কৃত ভাষায় বুুৎপন্ন ছিলেন। 

মাণিক গাঙ্গুলির সমকালে বা কিছু পরে কবি সীতারাম দাসের 

* “শাকে ধতু সঙ্গে যেদ মমুত্র দক্ষিণে । 

সিদ্ধি সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে ॥” ( মাণিকরাম ) 

[ ৩৬ ] বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাঁব) 

*অনাগ্যমঙ্গল” রচিত হয়। রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম 

প্রভৃতি যেমন ধর্দের স্বপ্নাদেশে নিজ নিজ “্ধন্মমঙ্গল গান” রচন| 

করেন, সীতভারাম দাও সেইরূপ স্বপ্নে গজলক্ীর আদেশে ও 

জামকুড়ির বনে ধর্মের দর্শন লাভ করিয়া নিজ অভীষ্ট কাব্য 
লিখিতে বসেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্ণত ইন্দাসের দক্ষিণ- 

রাট়ীয় কায়স্থ ওম্বংশে সীতারামের জন্ম । কবি পরিচয় দিয়াছেন 
“ইন্দাসের ওম্বগেঠী জানে সর্বলোকে 1” ( লীতারাম ) 

তাহার পূর্ব পুরুষ গোপীনাথ, তৎপুত্র যথুরাদাস, মদনদাঁস 
ও ধর্দাস, ধর্মদাসের ৪ পুত্র হরিদাস, রাজীবলোচন, হুর্যোধন 

ও কুশলরাম। মদনের পুত্র দেবীদাস, এই দেবীদাসের 

পুত্র কবি সীতারাম। কবির মাতামহের নাম শ্তামদাীস ও কনিষ্ঠ 

পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবি ময়ুরতট্্ের সম্পূর্ণ আদর্শ লইয়! 
নিজ গোৌড়কাব্য সঙ্কলন করিশ্বাছেন, তাহাও কবি মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সীতারামের গ্রন্থথানি অতি বৃহৎ। 

তিনি রঞ্জাবতীর জন্ম হইতে পালা আরম্ভ করিয়া অষ্টমঙ্গলায় 

শেষ করিয়াছেন। তাহার ভাঁষা স্থুললিত ও ম।জ্জিত, পূর্ববর্তী 
সকল কবি হইতে তিনি কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 

ততৎ্পরে আমরা রামকষ্টান্ুজ কবি রামনারায়ণের নাম 

উল্লেখ করিব। ইহার রচিত ধর্মমঙ্গলখানিও অতি বৃহৎ । 
রামনারায়ণ একজন পরম শাক্ত ছিলেন, তিনি পূর্ববর্তী কবি- 
গণের স্যায় ধর্ম্ঠাকুরকে ব্রহ্মা বিষুণ মহেশ্বরের জনক বলিয়। 

ঘোষণা! কবিলেও তাহার গ্রন্থে পত্রে পত্রে তিনি আগ্ভাশক্তিরই 
যেন প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লাউসেন হনূ- 

মানের সাহায্যে যখন ইছাই ঘোষকে বিনাশ করেন, ইছাই 

ঘোষের ইষ্দেবী শ্তামরূপা যখন ভয়ঙ্করী মহাঁকালীরূপে রণক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়! ইছাই ঘোষের কাটামুণ্ডের অনুসন্ধান না পাইয়া 

হৃদয়ভেদী আর্তনাদ করিতে থাকেন, তখন রামনারায়ণের ধর্শ- 

ঠাকুরকে দেবগণের সহিত কৈলাসে গিয়া মহাদেবের আশ্রয় 
লইতে হইয়াছিল । এ সময় ভক্তের জন্য যেরূপ অধীর হইয়! 

ভগবতী প্রেমাশ্র বর্মণ ও বিলাপ করিয়াছিলেন, রামনার|য়ণের 

বর্ণনায় তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ও মর্মন্পর্শী হইয়াছে। তাহার 
প্রতি ছত্রে যেন মাতৃন্নেহ মুখরিত হইয়াছে । কিন্তু বলিতে কি 

রামনারায়ণের হাতে ধর্মমমঙ্গলের উপাখ্যান ভাগ অনেকটা ঠিক 
থাকিলেও বর্তত্বের মূল উদ্দেশ্য বিকৃত হইয়াছে । 

তৎপরে দ্বিজ রামচন্দ্র ও শ্তাম পঙ্ডিতের ধর্শমঙ্গলের 

উল্লেখ করিতে পারি। দ্বিজ রামচন্দ্রের গ্রন্থথানিও 

সামান্ত নহে। তাহার গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে প্রভূরামের *ভণিতা 

ৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র প্রতুরামের অন্থসরণ করিয়াছেন। 
স্যাম পণ্ডিতের গ্রন্থ তত বড় নহে। 



অতঃপর আমর! দক্ষিণ-রাট়ীয় কৈবর্ত রামদাস আদকের 

এক “অন$ধিমঙ্গল' পাই । এই গ্রন্থ পূর্বোক্ত সকল ধর্মমঙ্গল 

হইতে বড়। এই বৃহৎ ..গ্স্থরচনার বৃত্বান্তটীও কিছু কৌতুক- 

জনক। হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত হায়ৎপুরে 

কবির পিতা রামচন্দ্র আদকের বাস ছিল। এখানে চৈতন্তসামস্ত 

নামে এক ছু্দাত্ত তহশীলদার থাঞ্ষিতেন। তাহার অত্যাচারে 

খাজনার ল্প্রয়ে কবি কারারুদ্ধ হন। রঘুনন্দন টাকা ধারের 

চেষ্টায় অন্য গ্রামে পলায়ন করেন। রামদাসের কাকুতি 

মিনতিতে কারারক্ষীর মনে দয়া হয় ও তাহাতেই রামদাসের 

পলায়নের স্থযোগ ঘটে। কবি মাতুলালয় অভিমুখে ছুটিলেন, 

পথে পাড়া-বাঘনান গরমে এক সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে বেগার 
ধরিল। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কবিব ওষ্ঠাগত প্রাণ, তাহার উপর 

এই বেগারীতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভয়ে ও পরি- 

মে কবির দারুণ জর হইল, তৃঞ্ায় কবি কাণাদীঘির জল 

খাইতে ছুটিল, কিন্তু কি আশ্চর্য ! জলে নামিবা মাত্র জল 

শুকাইয়া গেল। তখন কবি নিরাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে কাদিতে 

লাগিলেন। এমন সময় এক দিব্য পুকষ শ্বর্ণ কমণ্ডলুতে গঙ্গা- 

জল দিয়া তাহাকে ধর্মের সঙ্গীত গাইতে অনুমতি করিলেন । 

রামদাস কহিলেন, 

“পাঠ পরি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়!। 

গে।ধন চরাই ম।ঠে রাখাল লইয়। ৫" 

তখন দিব্যপুরুষ বর দিলেন-_ 

“আজি হইতে র।মদসি কবিবর তুমি । 

জাড়! গ্রামে কালুরায় ধর্খনু হই আমি ॥ 

আসরে জুড়িষ গীত আমার শরণে। 

সঙ্গীত কবিত! ভাষ! ভাসিবে ধদনে ! ( জনাদিম* ) 

এইবপে কালুরায়ের কৃপায় কৈবর্ত কবি রামদাস আদক 

সুবৃহৎ “অনাদিমঙ্গল, রচনা করিলেন। ১৫৪৮ শকে এই গ্রন্থ 

রচিত হয়। গ্রন্থে ভাষা সরল ও সরস, মধ্যে মধ্যে উদ্দীপনা 

ও বেশ কবিত্ব আছে । অনাদিমঙ্গল রচনাকালে কবি ভূরস্থটের 
রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের অধিকারে বাস করিতেন । 

“ভূরমুটে রাজ। রায় প্রতাপ নারায়ণ । 

দ্রীনে দত কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ 

তাহার রাজত্বে বাস বন্ধ দিন হৈতে। 

পুরুষে পুরুষে চাঁস চসি বিধি মতে ॥* 

, রামদীসেব পব চক্রবর্তী ঘনরাম ১৬৩৫ শকে (১৭১৩ খৃষ্টাব্দে) 
শ্রীধর্মঙগল বা গৌড়কাব্য প্রকাশ করেন। খনরামের পিতার নাম 
গৌরীরাস্ত, মাতার নাম সীতা, এবং মাতামহের নাম গঙ্গাহরি। 

* কৌকুসাবীর রাজকুলে গঙ্গাহরির জন্ম। ঘনরাম রামপুরেরে টোলে 
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১৩ 

" বাঙ্গালা সাহিত্য (বোদ্বপ্রভাব) 
৯... ৯ ্ এ পপ 

টরজন চাটি টগ 

পড়িতেন, অল্প বয়সেই কবিতানৈপুণা দেখাইয়া তিনি “কবিরত্ধ 
উপাধি” লাভ করেন। তাহার পৈতৃক বাসস্থান বদ্ধমান 
জেলার কইয়ড় পরগণার অন্তর্গত কষ্ণপুর গ্রাম। কৃষ্ণপু'রপতি 

রাজা কীত্তিচন্দরের আদেশে কবিরত্ব ঘনরাম “্রীধর্মম লকাব্য” 

রচনা করেন। এই কাব্য খানি কবির এক অত্যুজ্জল কীন্তি। 
লাউসেনের চরিত্র ঘনরামের হাতে যেরূপ সমুজ্জল, পূর্বব্তী 

কোন কবি এরপ স্ুন্দর রঙ ফলাইতে পারেন নাই। ুর্ববর্তী 

কবিগণ লাউসেনকে মহাবীর বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত 

বীররসের বর্ণনায় কেহই সিদ্ধকাম নহেন! কিন্তু ঘনরাম এ 

সম্বন্ধে অনেকটা সফলতা দেখাইয়াছেন। লাউসেনের ভ্রাতা 

কপুরের চরিত্রে কবি ভীরু বাঙ্গালীর সজীব চিত্র আঁকিয়াছেন। 

তাহার কবিতাগুলি সরল ও সরস, মধ্যে মধ্যে 'বেশ উদ্দীপনা 

ও ভাবপূর্ণত তৰে এই বৃহত্ গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেকটা 

এক থেয়ে বলিয়াই মনে হয়। 

ঘনরামের হাতে ধর্মমঙগল সম্পূর্ণ নৃতন জিনিস হইয়! 
পড়িয়াছে। যদিও কবি ময়ুরভটের দোহাই দিয়াছেন বটে, 

কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর বর্ণনায় তাহার ধন্মমগ্গলে ,বৌদ্ধভুব 
এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার গ্রস্থের সব্ধত্রই শাস্ত্রের 
দোহাই। তাহাতে মযুরভট্ট বা রূপরামের ধর্শচিত্রও এক কালে 

চাঁপ! পড়িয়াছে। 

ঘনবরামের শ্রধর্মমঙ্গলে ২৪টী পালা বা সর্গ আছে। যথাঁ__ 

১ স্থাপনা, ২ ঢেকুরপালা, ৩ রঞ্জাৰতীর বিবাহ, ৪ হরিচন্দ্রপালা, 

৫ রূপ্তাবতীর শালেভব, ৬ লাউসেনের জন্ম, ৭ আখড়া, ৮ ফলা- 

নিন্মাণপালা, ৯ লাউসেনের গৌড়যাত্রা, ১০ কামদলবধ, 
১১ জামাতি, ১২ গোলাহাট, ১৩ হস্তিবধ, ১৪ কাঙ্রযাত্রা, 
১৫ কামরূপযুদ্ধ, ১৬ কানড়ার স্বয়শ্ধর, ১৭ কানড়ার বিবাহ, 

১৮ মায়ামুণ্ড, ১৯ ইছাইবধ, ২৯ বাদলপাল1, ২১ পশ্চিমোঁদয় 

আর্ত, ২২ জাগরণ, ২৩ পশ্চিমোদয় ও ২৭ ন্বর্গারোহণ পালা । 

মযুরভ্ হইতে ঘনরাম পর্যন্ত সকলেই প্রায় এরূপ ক্রমে 
ধন্্মঙ্গল গান রচন। করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ বিস্তৃত 

ভাবে, কেহ বা সংক্ষেপে । 

মযূরভট্ট হইতে ঘনরাম পর্য্স্ত কবিগণ যেরূপ লাউসেনকে 

কাব্যের নায়ক কবিয়া ধর্মমঙ্গল বা গৌড়ফাব্য প্রচার করেন, 

সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থে সেরূপ কিছুই পাইলাম না। কবি 

সহদেবের বৃহৎ গ্রন্থে লাউসেনের প্রসঙ্গ নাই। সহদেবেব 

আদর্শ রামাই প্ডিতেব শৃন্যপুরাণ। শুন্ত-পুরাণের মতান্ুসারে 

সহদেবের গ্রন্থ রচিত হইলেও তিনি একথা স্বীকার করেন নাই; 

তিনি “আদিপুরাণের মত” ও» “অনিল-পুরাণ” বলিয়া স্বীয় 

গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন । 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বোৌঁদ্ধপ্রভাব) 
কোথাও বা! তিনি ধর্মমম্ল' কোথাও, বা ধর্মপুরাণ' 

চণিতায় প্রকাশ করিয়ছেন। | 
“আদি পুরাণের মত, অনাদি চরিত হত) 

খপ সহদেধ রস গ্লান।” 

“জনিল-পুরাণ দ্বিজ সহদেব ভপে। 

কালাচাদ জারে কুপ। করিল স্বপনে ।" 

সহদেব চক্রবর্তী এক জন বৈদিক ব্রাঙ্গণ, তিনি অবৈদিক 

ধর্মের গান লিখিতে গেলেন কেন? কবি লিখিয়াছেন,-- 

“সোপার নুপুর পায়, উর বাপ| কালুরায়, 

জারে কূপ! করিল৷ শ্বপনে। 

বলিয়। প্রাফল যুলে, সত্য কৰি কুতৃহুলে, 

নিজ মন্ত্র হনাইলে কাণে॥ 

আপনি করিলে দয়!) মোরে দিলে পদ ছায়া, 

পূর্বজন্মে আছিল তগন্।। 

অনিয়। ব্রাহ্গণঘংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে, 

তেঞ্জি ধন্ম দেখ| দিল। আস্য।। 

তেবাস্তর থোর বিলে, তুমি মোরে আন্ঞ। দিলে, 

সঙ্গীত হইল নিরম[ণ। 

অনাদি চরণরেণ, তথি লোটাইয়! তনু, 

দ্বিজ সহদেব রস গান॥” 

কাহার গ্রন্থে এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে--ধর্মবন্দনা, 
ভগবতীবন্দনা, সরস্বতীবন্ধনা, লক্গীবন্দনা, চৈতগ্াবন্দনা, 

তারকেশ্বর-বন্দনা,কবির সমসাময়িক গ্রাম্য দেবদেবী ও ধর্বন্দনা, 

সমসাময়িক জীব-প্রভৃতি কবি ও পিতামাতার বনানা, স্থাষ্ট- 
প্রক্রিয়া, ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বরাদির জন্মকথা, শিবের বিবাহ, 

কামদা! নামক ক্ষেত্রে শিবের কৃষিকার্ধ্য, আগ্তার বাগ্দিনী(ডোমনী) 

বেশে শিবকে ছলনা, শিবশিবার মাছধরা, কষিজাত শশ্যাদি লইয়া 

শিবের কৈলাসে যাত্রা, শিবের নিকট ভগবতীর তত্বজিজ্ঞাসা, 

উভয়ের বল্লুকাতীরে আগমন, ভগবতীকে উপদেশ দান- 
কালে শিবমুখনিঃস্থত তন্বকথাশবণে মতস্তগর্ভশায়ী মীননাঁথ 

যোগীর মহাজ্ঞান-লাভ, মীননাথের ভগবতীনিন্া, তজ্জন্য 

ভগবতীার অভিশাপ, শাপহেভু কদণীপাটনে রমণীৰ মোহনমন্ে 

মাননাথেধ মেষরূপে অবস্থান, শিষ্য গেরক্ষনাথ কর্তৃক তাহার 

উদ্ধীর ; কালুপা, হাড়িপা, মীন, গোরক্ষ ও চৌরম্গী এই পঞ্চ 

ষোগীর এক এ মিলন, হরগৌরীস্রতি, মহানাদে মীননাথের রাজ্য- 

লাভ, সগরবংশেব উপাখ্যান, গঙ্গার উৎপত্তি, ডোমবেশে অমরা- 

নগরে শিবের ধর্মপুক্জা, মমরানগরপতি ভূঁমিচন্ত্র কর্তৃক উত্ত 

ডোমের নির্যাতন, সেই অপরাধে রাঁজার সর্বালে শ্বেতকুষ্ঠ, 

ধশ্মপৃজান্তে রাজার মুক্তি, জাঁজপুরবাসী রামাই পণ্ডিতের পুত্র 

শ্রীধরের ধর্মননিন্দা, তজ্জন্তৎ বরদাপাটনে তাহার প্রাণনাশ, 
শপ শিলপীশপাীশিস্পীশীশীশিী বেজ ০ পাপী হপ 

, * নাছিত/-পরিষৎ পান্রকা ৪র্থ ভাগ ২৮৩ পৃষ্ট। তা 

নামও 

[ ৬৮] 
পক 

বাঙ্গালা সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাব) 

রামাই কর্তৃক তাহার পুনর্জীবন লাভ, জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের 

ধর্মদ্বেষ, ধর্শা.সেবকদিগের রক্ষার অন্ত শ্নেচ্ছরূপে। ধর্থের জম্ম- 

গ্রহণ, ভূমিচন্ত্র রাজার নিজ মুণ্ড উৎসর্গ করিয়া ধর্মবপূজা ও. 

স্বাহার ম্বর্গারোহণ, হরিচন্দ্র রাজার ধর্শানিন্দা, অপুত্রক হেতু 

তাহার মহ্ধীসহ ধনগমন, নান! দেবদেবীর উপাসনা, বনমধ্যে 

রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্মস্তৃতি, ধর্মের অনুগ্রহে 

রাজার প্রাণলাত, ধর্মের বরে রাণীর গর্ভে লুইচন্দ্রের জন্ম, রাজা 

ও রাণীকে ধর্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণী 

কর্তৃক পুত্রমাংস রন্ধন, ব্রাঙ্মণরূপী ধর্মের মাংস ভোজনকালে 

লুইচন্দ্রের গ্রাণধান * এই দমকল বিষয় বণিত আছে। 

উপরে যে সকল কবির নামোল্লেথ করা হইয়াছে, তাহাদের 

মধ্যে কবিতে, পদলালিত্যে, স্বভাববর্ণনায় ও উদ্দীপনার গুণে 

কৰি সহর্দেব চক্রবত্ী অপর সকল কবি হইতে উচ্চাসন লাভের 
অধিকারী । অনাছ-ধর্শ হইতে আগ্ভার উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি 

কেমন দ্ন্প বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন-_ 
“ভাহে জনমিল| আদ্য। স্ষ্টির কারিণী। 

পূর্ণ শশধরমূর্তি রাঁজীবলোচনী ॥ 

চাচর চিকুরে শোভে বকুলের মাল! 

আধাঁট়িয়। মেঘে যেন শোভিত চপল! ॥ 

ললাটে সিন্দ,র বিন্দু রবির উদয়। 

চন্দন চক্ত্িক! তার কাছে কথা কয়। 

রক্তিম অধরে পন্ক বিশ্বকের দ্যুতি। 

দন আকার কুন্দ যিনি যুক্ত! পাতি ॥ 

করিকরভের কুস্ত জিনি পয়োধর। 

লক্ষের কীচলি শোভে তাস্বার উপর ॥” 

ঘনরাম চক্রবস্তীর ওজস্থিনী লেখনীর গুণে যেমন ধর্পুরাণের 

মূল বৌদ্ধভাব ঢাকা পড়িয়াছে, কবি সহদেবের বর্ণনাগুণেও 
সেইরূপ শৃন্তপুরাণের স্পষ্ট বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন এককালে 

হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, ধর্মঠাকুরকে আর সহজে মহাযান- 

দিগের মহাশৃন্ঠাত্বের চির বলিয়া মনে হইবে না। সহদেবের হাতে 

ধন্দঠাকুর যেন হিন্দুর দেবতা ধশ্মরাঁজ যমের রূপ ধারণ কারয়াছেন। 

ধর্মমঙ্গললগুলির সংক্ষিপ্রু পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল । 'এত- 

ছ্যতীত আরও বন্ধ সংখ্যক ধর্ুমঙ্গল আছে, সে গুলি 

ধর্দ-পণ্ডিত বা ভোমপগ্ডিতদিগের গৃহে প্রচ্ছন্নাভাবে রাঁক্ষত, 

তাহা সহজে সাধারণের ভস্তে পড়িবার নহে। উক্ত বিপুল ধর্ম- 

সাহিত্য হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি, আপামর জনসাধারণের' 

নিকট ধর্শের পুজা বিস্তৃত হইয়াছিল, এই ধন্্মচিন্দুর ধন্মরাজ 
রে 

* হরিচন্দ্র রাজার কথ! পরবত্বা হিন্দু কবিগণ দাঁতাকর্ণের প্রতি আরাপ 

করিয়াছেন, বাস্তবিক মহাভারত প্রাচীন গ্র্থে কর্ণ কর্তৃক নিল্প পুত্র বলি- 
£& $ দানের ু্ ্রীতাস মাত্র নাই। 



শীট স্পট পী শশী শি তিক শশা পোপ িতিশিশি তশ্প 

বম লহেন, ইনি মহাশূন্মৃত্তি ধর্মনিরঞ্জন। সমস্ত গৌড়বঙ্গে গৃহী 
মাত্রেই একদিন এই ধর্মের উপর বিশেষ নির্ভরতা, ও শ্রদ্ধা ভক্তি 

গ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাই আজও “দোহাই ধর্মের” “ধর্শের 

দিব্য” ইত্যাদি কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গ্রচলিত খাকিয়৷ ধর্শা- 

প্রভাবের ক্ষীণ স্থিতি জাগাইয়! রাখিয়াছে। 

ত্র সকল ধর্দমমঙ্গল হইতে বেশ বুঝা ঘায় যে, আদি ধর্মমঙগল- 
রচয়িতারা রামাই পণ্ডিতের ন্যায় সকলেই প্রায় ধর্মপণ্ডিত বা 

ডোমপঞ্ডিত ছিলেন। পালরাজগণের সময়ে সেই সকল 
ধন্মীচাধ্য বা ডোমাচার্যগণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, পাল-রাজ্যাব- 
সানেও তাহারা ব্রাঙ্গণের সমকক্ষতা করিতে পশ্চাৎ্পদ হন 

নাই। তাহাদের ধর্মগ্ন্থগুলি আদৌ ব্রাহ্মণের হাতে ছিল না। 

ঠাহার্দের হাতেই লিসেন, হরিচন্ত্র, ভূমিচন্দ্র, মাণিকচন্ত্র 

গোপীচন্দ্র, কুবাদত্ত, হাড়িপা, কানিপা প্রভৃতি ভক্ত বা ধর্ম- 

যোগিগণের চরিত্র প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মাণিকাঁদের 

গান ও ধর্মমঙ্গল ভিন্ন আর কোথাও এ সকল সাধুপুরুষগণের 

চরিত্রের সন্ধান পাওয়! যায় না। 

৪** বর্ষ পূর্বে রচিত শচৈতন্ত-ভাগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইয়াছি যে চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পুর্বে জন- 

সাধারণ পাঁলরাজগণের কীপ্চিগাথাই আনন্দে বিভোর হইয়া 

শ্রবণ করিত, ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গে বহর্দিন ব্রাহ্মণ- 
প্রভাব আধিপত্য করিয়৷ আসিলেও ধর্মসম্প্রদদায়-তুক্ত প্রচ্ছন্ন 

বৌদ্ধডোমাচাধ্যগণের প্রভাব তখনও বিলুপ্ হয় নাই। 
তখনও সাধারণের মতি-গতি (ফিরাইবার জন্য ও বটে এবং জীবন- 

যাত্রার স্থবিধাজনক ভপায় ভাবিয়া অনেক ব্রাহ্মণ প্রথমে ভয়ে 
ভয়ে, শেষে ধর্মকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিয়া লইয়৷ অকুতোভয়ে 

ধর্মের গান হিন্দু-সমাজের উপযোগী করিয়া! লইয়াছিলেন। 

পরবত্।কালে বহু ব্রাঙ্গণই ধর্মের গান রচন করিয়! ধর্শের পালা 

গাইতে আরম্ভ করিলেন । তাই এখন আমরা যে সকল আধুনিক 

ধন্মমঙগল পাই, তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণের লেখনীসম্ত,ত। 
্রাঙ্মণ কবিগণ গৌড়কাব্যের অঙ্গে নূতন চুনকামের চেষ্টা 
করিলেও তাহার ভিতর দিকে যে অজ্ঞাত বৌদ্ধসমাজের এক 
সুস্পষ্ট রেখাপাত রহিয়াছে, তাহা হিন্দুকবিগণ এককালে বিলুপ্ 
করিতে পারেন নাই । এই সকল ধর্মমঙ্গলে এক সময়কার 
বৌদ্ব-সমাজের ইতিহাস কল্পনার ছটায় ও অনৈসর্সিক দৈব. 
লীলার কাহনীতে বিজিত রহিয়াছে । তাহার ভিতর থুঁজিলে 

আমরা বুঝিতে পারি যে, হাড়ি ও ডোম পণ্ডিতগণকেও গৌড়ের 
নরপতিগণ ব্রাহ্মণের স্তায় ভক্কি শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গের শ্বাধী- 

"নতার সময়ে সদ্গুণসম্পন্ন বাঙ্গালীর চরিত্র 1কদ্প উজ্জ্বল ছিল, 

* বাঙ্গালী কিরূপ তেন্স্ী, সত্যবাদী, বীর্ধ্যবাঁন্ ও ধ্্বপ্রায়ণ ছিল, 

তাহা! কতকট! বৌদ্ধযুগের রচন1 বলিয়াই মনে হইবে, 

রাজার প্বীতিনীতি, তাহার সামন্ত অর্থাৎ বারভূঞাগণের কাধ্যা- 
বলী, পাত্রমিত্রের কৌশল, ডোম ও চগ্ডাল সৈন্তের পরাক্লমের 
চিত্র ধর্্মমঙ্গলে স্ুচিত্রিত আছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে প্রেম ও 

রমণীর বিরহ লইয়া! তেমন কবি-কল্পনার দৌড় নাই, লাউসেনের 
বীরত্ব, সাহস ও একান্ত ধন্মুভক্তির উজ্জ্বল চিত্রের সহিত 'রঞ্জা- 
বতীর কঠোর তপশ্চর্য্য, লাউমেনভাধ্যা কানড়ার অদ্বিতীয় 

রণকৌশল, লখ্যা ডোমনীর অপূর্ব রাজভক্কি, এ ছাড়া ধূর্ত 
মাহুদ্ার কূটনীতি ও কপুররের ভীরুতার স্বাভাবিক চিত্র প্রতি- 
ফলিত, হইয়াছে । আর আছে, সে সময়ের অসন, বসন ও 

সামাজিক আদবকায়ণার চিত্র। ধ্মমঙ্গল মধ্যে অতি প্ররচ্ছন্ন- 

ভাবে আর একটা মহাতত্ব রহিয়াছে। মহাযান(দিগের মহাশন্ত, 

আর অদ্বৈতবাদী বৈদীস্তিকের পরব্রহ্ধ আদিধম্মমলকারদিগের 

নিকট প্ধন্্দ নিরঞ্জন” নামে অভিহিত হইয়াছেন। সিদ্ধ বা 

অধিকারী ভিন্ন সেই ধশ্মতত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। প্রাচীন 

মহাযানসম্প্রদায় শৃন্যবার্দের অবভারণা করিলেও প্রকৃতি বা 

আগ্ভাশ্তি হইতে স্য্টিকথ! প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত 

শূ্যুন্তি ধর্ম হইতে আছ! বা মুলপ্রকৃতির সৃষ্টিকল্লনা করিয়া কাঁল- 

চক্রযান বাঁ অন্ুত্তর মহাযানের শুত্রপাত করিয়। গিয়াছেন। 

তাহার প্রভাব সমস্ত বৌদ্ধতগ্ধে ও বহু হিন্দুতত্তে দৃষ্ট হয়। 

_ ধর্মমজলের নায়ক লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়ে এখনও 

তাহার প্রাসাদের ভগ্লাবশেষ রহিয়াছে । শিমুলিয়ার|জ হবি- 

পাল যেখানে রাজত্ব করিতেন, সেই স্থান এখনও “হরিপাল, 

নামে ও তাহার প্রাসাদের বহির্ভাগ “বাহিবখণ্ড নামে অভিহিত 

হইতেছে । ইছাই ঘোষের কীষ্তি এখনও ঢেকুর বা সেনভূমেব 

লোক বিস্বৃত হয় নাই, তাহার আরাধ্যা "শ্তামরূপা” এখনও 

নেন-পাহাড়ীর শ্ামরূপা-গড়ে বিরাজিতা 1* 

নীলার বারমান। 

ধশ্শমঙগল ব্যতীত “নীলার-বাঁবমাস” নামে আর একখানি 

ক্ষুদ্র পুথি পাওয়া গিয়াছে । ঠচত্র মাসের গানের সময় এখনও 

বঙ্গের নানাস্থানে হিন্ন মহিলারা নীলাবতীর উদ্দেশে উপবাস 

করেন ও তাহার পুজা! পাগাইয়া থাকেন। ডোম পাঁওুতেরাই 
সাপারণতঃ সেই পুজাব দ্রব্য পাইন! থাকেন। ধর্দ্ের গাজনেব 

সময় ডোৌমজাতীয় গাজনের সন্ন্যাসিগণ কোন কেন স্থানেনীলাব- 

বারমাস+ গান করিয়া থাকে, সেই গানের রচনাভঙ্গি দেখিলে 

্পীশী শিট সি পিপে্পপ 

* পূর্ব্বে ৩৬ পৃষ্ঠায় নীতারাম দাসের পরিচয়ে এক্টু ছাড় হইছেছে। 

সীতারাম ভরদ্বাজ গোত্র চিত্রপুরের দেনুংশীয়, তাহার মাতামহ ইন্স।সের অন্ব- 

গোঠী, ঘালীকি গোব্রে। সভারাম তাহার কলিষ্ঠ পুত্র নহে, কনিষ্ঠ সহোদর) « 
১ 



“কি কররে বিদ্ধ, ম! বাপ,কি কর বসিঅ|। 

কার খাইল। পান গুআ। কারে দিল! থিম ॥' 
যার ন! বছরের লীলা «তর বছর নছে। 

" না জানি আপন লীল। কারে সোআমী কছে ॥ 

হাতে লইল লাউম। লাঠি কান্ধে আলক ছালি। 

ধীরে ধীরে চলিল বুড়। জাম।ই চাইত বুলি ॥ 

' কড়ে তুম্ আইলম্ রে বেঢা কড়ে তুক্ষ।র ঘর। 
কি ন।ম তে।র বাপর মাঅর কি নাম সদাখুর ॥ 

,হৃলুক্ আমার মূলুক্ বাপু নন্দাপাটনে ঘর। 
মাঅর নাম কলাবতী বাপর গঙ্গাধর | 

ঙ রং চি ও 

বুঝিল'উ বুঝিলীউ নীল। তোর নিজ পতি। 

আউলাইআ! মাথর কেস কেন করহ মিনতি ॥ 

তুমি আমার সিরের কামিন্ আমি তোমার দল । 

নিরগ্রনে আনি দিল পুরাইল, মনের আল্ ” 

ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃন্ত-লেখক তারানাথ লিখিয়া- 

ছেন যে, খুঠীয় ১৬শ শতাব্দী পত্যন্ত বঙ্গে বৌদ্ধ-নিদর্শন ছিল। 

কিন্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর ধর্শঠান্ুরের প্রকৃত 

তন্ব বাহির করিয়! প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম এখনও 

এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, প্রচ্ছন্নভাবে ডোমপগ্ডিতদিগের 

মধ্যে রহিয়ছে। অবশ্ঠ ইহাঁও আমরা বলিতে বাধ্য যে সন ১১৪১ 

সালে সহদেব চক্রবত্তী হিন্দুর মালমসলায় যে ধর্মমঙ্গল রচনা 

করিয়া গিয়্াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যে তাহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাবের 

প্লীষ নিদর্শন । 

ডাক পুরুষের বচন। 

এ দেশে ডাকপুরুষের বচন নামে বহুদিন হইতে কতকগুলি 

বচন প্রচলিত আছে, তাহার ভাষা আলোচনা করিলে অতি 

প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। ভাবার নমুনা এই-- 
"আদি অন্ত ভুজসি। 

ইষ্ট দেবতা জেহ পুজসি॥ 

মরনর জদি ডর বাদনি। 

অসস্ভব কবু ন! থাঅসি ৫" 

২। "ভাষ। বোল পাতে লেখি। 

বাটাহুব বোল পট়ি সাথি ॥ 

মধাস্থে জনে সমাধে নিআ়। 

বোলে ডক রত সখ পাঅ। 

মধ্যস্থে জবে হেমাতি বুঝে। 

বোলে ডাক নরকে পইচে ॥” 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশান্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে 

'াকার্ণব নামে এক খানি প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থ আবিফার করিয়া- 

ছেন, এই গ্রন্থে ডাকের বচনের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (কৌদ্ধপ্রভাব)! ' [ ৪০ ] বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৌদ্ধপ্রভাৰ) 
রাহা, সপ িসশিপপিশ তি এ 

নেপালে বৌদ্ধ সমাজে ডাঁকিনীর পুংলিঙ্গে ডাক ব্যবহৃত হুয়। 

তথায় "ডাকার্ণব” “বজ্জডাকতন্ত্ প্রভৃতি ডাকরচিত (বৌদ্ধ তাস্ত্রি- 

্রস্থেরও সন্ধান পাওয়। যায়। বলদেশেও যে ডাকের বচন প্রচ- 

লিত আছে, তাহাতে হিন্দু দেবদেবীর নাম গন্ধ নাই, কিন্তু গৃহ- 

প্রতিটা, বৃক্ষরোপণ, পুষ্ধরিণী, পথ প্রস্তত্ত প্রভৃতি সাধারণের 

নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ের উপদেশ আছে। এগুলিকে 

আমর! বজ্জযানমতাবলম্বী বৌদ্ধ ডাকের রচনা বলিয়া মনে 

করিতে পারি। ডাক যে ডাকিনীর পুংলিঙ্গ এ কথাটা বিন 

হইল বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কোন প্রাচীন গ্রন্থে 

ডাকের উল্লেখ নাই, এই নকল কারণেও আমাদের বিশ্বাস থে 

পালরাজগণের সময়ে অন্ততঃপক্ষে খুষ্টীয় ১১শ কি ১২শ শতাবে 

যখন এ দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্ভি, 

সেই সময়েই সাধারণের হিতার্থে ডাকপুরুষের বচন রচিত 

হইয়াছে। 
থনার বচন। 

খনার বচনকেও অনেকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলিয়া মনে 

করেন, কিন্ত আমরা ঠিক সেরূপ মনে করি না। খনার বচনের 

ভাষা ডাক পুরুষের বচন অপেক্ষা অনেকটা মাঙ্জিত। খনার 

বচনগুলিও আমরা এক ব্যক্তির রচনা বলিয্বা মনে করি না। 

সময়ে সময়ে সাধারণের উপকাবার্থ বহুদর্শী জ্যোতিবিদ্ হইতে 

কৃষিকার্যনিপণ চাষার হাতও পড়িয়।ছে, তাহাতেই খনার বচন- 

গুলিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় প্রভাবের নিদর্শন মিলিবে। 

উদ্বোধচন্দ্রিক! নামে এক খানি চারি শত বৎসরের প্রাচীন 
সংস্কৃত জ্যোতিষ মধ্যে খনার বচন উদ্ধত হইয়াছে, এ অবস্থায় 

খনার বচন ৫1৬ শত বর্ষেব পূর্বে যে চলিত্ত ছিল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। 
বৌদ্ধরগ্রিক|। 

বৌদ্ধপ্রভাব অনেক দিন গৌড়বঙ্গ গুইতে তিরোহিত 

হইলেও ট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও বৌদ্ধ-সমাজ বিদ্যমান । অবস্ত 

তাহাদের ধর্মগ্রন্থ গুলি পালি বা মগী ভাষায় লিখিত, সাঁধারণকে 

বুঝাইবার জন্ বঙ্গতাষায় যে কোন কোন গ্রন্থ অনুদিত বা 

সঙ্কলিত না হইয়াছে, এমন নহে । তবে সেই সমস্ত গ্রন্থ এখন 

বিরল প্রচার । “বৌদ্ধরঞ্জিকা নামে এক মাত্র চট্টগ্রামী বৌদ্ধ" 

গ্রন্থের সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে । এই বৌদ্ধরঞ্জিকা থথাছুত্তাং 

নামক মণী বৌদ্ধগ্রস্থের ভাবানুবাদ। ইহাতে বুদ্ধদেবের বাল্য 

লীল! হইতে ধর্মপ্রচার পধ্যস্ত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, এ 

কারণ গ্রন্থখাঁনি বৌদ্ধ সমাজের অতি প্রিয় বস্ত। এই গ্রন্থের 

রচয়িতা নীলকমল দাস। চট্রগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের রাজা 

্ীধরম্ বক্দ্ খান বাহাদুরের পত্ী কালিন্দীরানীর আদেশে, এ। 

গ্রন্থ রচিত হয়। | 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (শৈবপ্রভাব) 

-ঞতী কালিঙ্গা রাণী, ধর্দবন্স রাজয়াণী, 

পুণযষতী সুশীল! মহিল।। 

তান আল্স। অনুবলে, দাস প্রীনীলকমলে, 

এ বৌদ্ধরপ্রিক1 প্রকাশিল! 1” 

শৈবপ্রভাব | 

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্যদদান করিতেছে যে, পরম 

মাহেশ্বর সেনরাজগণই বৌদ্ধপালরাজ্য অধিকার করেন, শৈবের 

হাতে বৌদ্ধের পরাজয় ঘটে এবং শৈবগণই বৌদ্ধ-সমাজকে 

আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পান। নেপালে শৈব ও বৌদ্ধগণ 

অধ্যে এইরূপ একীকরণপ্রথা৷ আজও চলিতেছে দেখা যায় । 

যদিও সেনবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে পূর্বববঙ্গে পরমবৈষ্ণব 

হরিবন্দেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বংশীয়গণের 

অধিকার স্থায়ী না হওয়ায় সাধারণের উপর রাজধর্মের প্রভাব 

বিস্তৃত হইতে পারে নাই। দক্ষিণরাঢ়ে শৈব শুরবংশ যদিও 

বহুদ্দিন আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সময়েও সাঁধা- 

রণের মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক বা শৃন্বাদী ধর্সম্প্রদায়ের প্রভাব 

অক্ষুপ্ন ছিল; শুরবংশের চেষ্টায় কালআ্োত: অতি ধীরে দীরে 

ফিরিতেছিল। প্ররুত প্রস্তাবে, সেনরাজগণই সাধারণের মতি- 

গতি ফিরাইতে কেবল শাস্ত্র নহে, শন্ত্রধারণও করিয়া" 

ছিলেন, শুন্যপুরাণ প্রসঙ্গে যে সদ্ধন্মীদিগের উপর বৈদিক- 

ব্রাহ্মণদ্দিগের অত্যাচারকাহিনী বিবৃত হুইয়াছে, তাহা সেনরাজ- 

গণের প্রশয়েই ঘটিয়াছিল। 

সেনরাজগণের সময়ে শৈবেরা মন্তকোত্তলন করিবার 

সুবিধা পাইলেন, তাহারা শিবকে ধর্মমঠাকুরের স্থানে বসাইতে 

অগ্রসর হইলেন ৷ ধর্মঠাকুর যেমন নিলিপ্ত, নিরপেক্ষ ও মহা- 

শূন্ত, শিবঠাকুরও সেইরূপ নিলিগ্ু, নিরপেক্ষ, তুষারধবল। 

নুতরাং শিবকে ধর্সের স্থানে বসাইতে বেশী কষ্ট হইল না। 

আমরা শৃন্পুরাণে দেখিয়াছি, ধর্্মঠাকুর ভক্ত কৃষকদিগের জন্য 

কৃষিক্ষেত্রে ধান্যরক্ষা করিতেছেন, ধানের শিষ গজাইতেছেন, 

দর্ধ প্রকারে যেন তিনি কৃষকের সহায়। সহদেৰ চক্রবর্তীর 

গ্রন্থেও দেখিতে পাই, শিবঠাকুর কামদা নামক ক্ষেত্রে আসিয়া 

কষিকাধ্য করিতেছেন, ধান্ট জন্মাইতেছেন, কৃষককুলের সহচর 

হইয়াছেন । ধন্মমঙ্গল প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, এক সময় জন- 

সাধারণের উপর ডোমের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, বিজয়গুপ্ডের সাড়ে 

চারিশত বর্ষের প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখিতে পাই যে, শিবকে 

ছলনা করিবাব জন্য ডোমিনী বেশে ভগবতী অবতীর্ণ হইয়া- 

পছলেন। প্রায় ৫ শত বর্ষের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর 

*কাণ্ডেও আমর! শিবলীলা প্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে শৈব্প্রভাবের 

নিদর্শন পাই,। 
ডা] 

[ ৪১ ] *" বাঙ্গাল লাহিতা (শৈব প্রভাব) 

এ শিষায়ন ও মৃবগলুন্ধ সংবাদ। 

শিবমাহাত্বা সম্বন্ধে যে করথানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত 

হইয়াছে, তন্মধ্যে রামকষ্চদাস কবিচন্তজ্রের শিবায়ন খালি সর্ব, 
প্রাচীন । এই পিবায়নের ৩** বর্ষের হস্তলিপি* আমরা 

দেখিয়াছি, সুতরাং কবিচজ্্র রামরুষ্চ যে তাহারও বপূর্ববের 
লোক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি ন|। 

গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তাহারও পুর্বে শিবের গীত 
প্রচলিত ছিল এবং সাধারণে আনন্দের সহিত গান *করিত। 

সেই “শিবের পীত' হইতেই “ধান্ ভান্তে শিবের গীত” কথার 
সৃষ্টি হইয়াছে । 

রামরুঞ্* একজন সুকবি, তাহার রচিত শিবের দেবলীলা 

মনোহর ও স্বললিত, কবি যে একজন পরম শৈব ছিলেন, 

তাহা তাহার কবিতায় পরিস্ক,ট। 

রামরুষ্ণের পর রামরায় ও শ্যামরায় নামে ছুই কৰি "মৃগ- 

ব্যাধসংবাদ” নামক গ্রস্থে শিবমাহাত্ম প্রচার করেন। রাণী 

রুক্িণীর শিব-চতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্বাত্ত লক্ষ্য 

করিয়া এই গীতি কবিতার শ্ষ্টি। এই উভয় কবির রচন! 

প্রায় একরূপ, পুর্ববঙ্গে উভয় কবির গান প্রচলিত ছিল। 

কোন একখানি পুথিতে উভয় কবির ভণিতাও দৃষ্ট হয়। 

উভয় কবির ভাঁষা অতি সরল, তেমন কবিত্বের পরিচয় নাই। 

“মুগলুব্ধক” বা মৃগব্যাধসংবাদ লিখিয়া আরও বু কৰি প্রতিষ্ঠা 

লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজ রৃতিদেব ও রঘুরাম রায়ের 

গ্রন্থ পাওয়া! গিয়াছে । 

হিজ রতিদেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালানিবাসী ) তাহার 

পিতার নাম গোগীনাথ ও মাতার নাম বস্থুমতী *। ১৫৯৬ 

শাকে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ) তিনি মৃগলুর্ধপুথি রচনা করেন__ 

শরস অঙ্ক বাযু শশী শ।কের সময়। 

তুল কার্তিক মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হয় ॥ (রতিদেব) 

রতিদেবের অনুবত্তী হইয়া! রথুরাম রায় “শিবচতুর্দশ” ব 

মুগব্যাধ-সংবাদ রচন। করেন। 

১ 

* *পিত। গোগীনাখ বন্দম মাত। বন্থমতী। 

জন্ম থান নচক্রদণ্ডী চক্রশাল! খ্যাতি ॥ 

জে ছুই ত্রাত। বন্দম রামনারয়ণ। 

ধরণী লে।টাএ ব্দম জত গুরুজন ॥ 

অন্নপূর্ণ। শাশুড়ী যে শ্বশুর শন্কর। 

মন্ত্রাত। দয়াশীল মোক্ষদ| ঠাকুর ॥ 

গোগীনাথ দেষহুত রতিদেব গাএ। 

রামকষ্ের 
1 

সবগলুন্ধ পুধি এহ হুরগৌঁরীর পাএ |” ( রতিদেষের সৃগলুকধ ), 



বাঙ্গাল] সাহিত্য (শৈবগ্রভাঁব) গস বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক প্রভাবি) 
টি পান আপা পপ? পপ 

কবিচন্্র রামকৃষ্ণ পশ্চিম বঙ্গ এবং তৎপববত্তী উক্ত কবিগণ ৷ সন ১১৭০ সালের একখানি হস্তলিখিত শিবায়ন আমরা পাই- 

ূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন, এ কারণ তাহাদের গ্রন্থে স্ব স্ব প্রাদেশিক 

ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। রামকৃষ্ণের শিবায়নের তুলনায় 

পরবস্তী মুগলুব্ধ পুথিগুণি ক্ষুদ্রায়তন এবং ভাষার লালিত্যে 

ও কবিত্বে বন্ধ নির়ে। 

দ্বিজ ভগীরথের পশবগ্রণ-মাহাত্য+ নামে আর এক খানি 

ক্ষুদ্র দই শত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থথানিতে তেমন 

কবিত্ব বা লাঁলিত্যেব পরিচয় না থাঁকিলেও সরল কবিতায় শিবের 

গুণকীর্ভন করা! হইরাছে। 

দ্বি হরিহরন্থত শঙ্কব কবি “বৈদ্যনাথমঙ্গল” নামে একখানি 

শিবমাহাজ্্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের ঢু শত বর্ষের পুথি 

পাওয়। গিয়!ছে । ভাষার ভাবে ও উদ্দীপনাগ্তণে এখানিকে 

উপযৌক্ত সকল নিব-মাহায্য হইতে শ্রেঠ বলিযা মনে হয়। 

গ্রন্থকার বহু স্থানে যে শিবস্ত্রতি করিয়াছেন, তাহা তাহার শান" 

জ্তানের ও ভদ্তিহবদয়ের প্ররুষ্ট প্রমাণ। তাহার বর্ণনাও মধুর | 

তিনি শিবের এইবনপ বর্ণনা করিয়াছেন. , 

"সম্ব সম শুভর তেজ: শিরে পঞ্চানন। 

হেম গৌরঙ্গবপ বুষভবাহন। 

কর্ণেতে বাস্থুকি নাগ তুহিন শোভন 

পঞ্চ শিরে পঞ্চমণি শে।ভে মন্দাকিনী। 

মহাদিব্যাকাঁর জট| আর শোতে মণি । 

করতলে শ্রীজঙ্গুরী পৈরে বাঘান্বর। 

কর্ণে ধুডুর। পু্প শোছে মনোহর” ( বৈদ্যনাথ-মঙ্গল ) 

এ দেশে বামেশ্বরেব শিবায়ন বা শিবসংবীর্ভনখানিই বিশেষ 

প্রচপিত। কিন্ত গ্ন্থখ(নি বহু প্রাচান নহে। 

কবি রামেশ্বর রাটীয়ু ত্রাঙ্মণ, থাটালের নিকট বরদা পরগণাব 

অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে তাহার বাস ছিল। হেমত্সিংহ তাহার 

উপর অত্যাচার করিয়া তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া দেন, কবি উত্যক্ত 

হয়৷ মেদিনীপুরের অন্তগত কর্ণগড়েৰ গ্রাজা রামসিংহের আশয় 

রাজা রামসিংহ ভগ্গগুমির অপিপতি গাজা রঘুবীর 

সিংহের পুত্র। কর্ণগড়ে এখনও রাবেশ্বরের যোগান আছে। 

এখাঁনে তিনি পঞ্চমুণ্ডী সাধন করিতেন। রামসিংহের পুত্র 

রাজা যশোবান্তের রাজত্বকালে রামেশ্বব শিবাক্ন রচনা করেন ।* 

লয়ে । 

মিরার হরিয়ানা রা 

ক $ভটনারায়ণ মুনি, স্তন কেশরকুনী, 

যতি চত্রবত্ত নার।য়ণ। 

তন্ত শত কৃতবীন্ডি,। গোবর্ধন চত্রবস্তী, 

তন্ড নুত বিদিত লঙ্গণ ॥ 

তল হত রামেখর। ॥  শ্তুরাম সহোদর, 

মতী রূপবতী নন্দন 

শীত শট পপেসপপিপা স্পা পপ শী ীশিসপীপী পপসপ্পপপশসপী পি শশা 

য়াছি, সুতরাং তৎপূর্বেই রামেশ্বরের শিবায়ন নিরচিত হয়, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শিবমাহাত্মযস্চক স্বতন্ত্র গ্রন্থ অধিকসংখ্যক না পাওয়া 

গেলেও পরবস্তী শাক্তপ্রভাবের সময় যে সকল মঙ্গল-সাহিত্যের 

সষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ভাবে শৈবদিগের অসাধারণ প্রভা- 
বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের 
নিত্য শিবপুজ্জা করিবার যে বিধি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সেই 

শৈৰ গ্রভাবের জলন্ত নিদর্শন । 

শাক্তপ্রভাব। 

তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারের সহিত্ত গৌড়বঙ্গে শাক্তপ্রভাবের 

সপ্রপাত। বৌদ্ধ পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধতান্ত্রিক এবং 

আধ্যতারা, বজ্জবাবাহী, বজ্জভৈরবী প্রভৃতি শক্তির উপাঁসক 

ছিলেন। তাহাদের সময়ে বৌদ্ধশাক্তের সংখ্যাই অধিক হ্ইয়া- 

ছিল) ততৎপরে শৈবিগের পুনরভ্যুদর কালে বু আন্ত্রিক শৈব- 

সম্প্রদায়হৃন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শৈব ধন্মের নহাঙ্ঞান? উচ্চ 
শ্রেণীর লক্ষ্য হইলেও জন সাধারণের পক্ষে স্থগম হইতে পারে 

নাই । সাধারণে চায়, দেবতার প্রত্যক্ষ আন্তুকুল্য, বিপদে আপদে 

সাকার মুক্তিতে অবতীর্ণ হইয়। ভক্তের বিপছ্দ্ধার,এন্প না করিলে 
তাহার উপর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা অটল হইবে কেন? তাহার! 

ত উচ্চ তন্বের অধিকরী নহে যে, শিবজ্ঞানের মহাতন্ব হৃদয়ঙগম 

করিতে পারিবে? সুতরাং শৈবগণ প্রথমে যেরূপ সাধারণের 

উপর শিবমাহাত্য প্রচার করিয়া তাহাদিগের মতিগতি ফিরাইয়া. 

স্ব স্ব দলে আঁনিতেছিলেন, কিছুকাল পরে তাহার ব্যতিক্রম 

ৃষ্ট হইল, ভক্তের নিত্য সাহায্যকারিণী ভক্তপ্রাণা ভগবতীব 
প্রভাবই অল্পকাঁল পরে জনসাধারণের উপর আবিপত্য বিস্তার 

করিল। থাতলা, বিষহ্বী, মঙ্গলচণ্তী, ষষ্ঠী এরভাঁত দেবীর পুজাহ 

জনসাধারণের মধ্যে গ্রচলিত হইল । 
শীতল।-মঙ্গল। 

শীতলার পুজা বঙ্গের সর্বত্রই প্রচলিত। অথর্বববেদে তল্সন্ 
অর্থাৎ হাম্বসন্তের দেবতার স্বাত আছে বটে, 1কন্ত তাহাই ঠিক 

শীতলা দেবীমুগ্ডিতে পর্যবসিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাব- 

সুমিত্র! পরমেশ্বরী, পতিব্রতা ছুই নাগী, 

অধোধ্য। নগরে নিকেতন ॥ 

পূর্ববখান যদুপুরে। হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে জারে, 

রজ। রামসিংহ কেল প্রীত । 

স্থাপির়। কৌশিকীতটে, বরিয় শুরাণ পাঠে, 

রচাইল মধুর সংগীত ॥* ( শিষায়ন) 



ধাঙ্গালা সাহিত্য (শণ্তিপ্রভাব) 
৯ ্পিিশ্িী 

প্রকাশে মহরিকা-চিকিৎসায় শীতলা-ম্তবপাঠের ব্যবস্থা আছে 

এবং ভাবগ্রকাশোদ্ধ ত শীতলাষ্টকের শেষে “ইতি শ্র্কন্দপুরাণে 

কাণীথণ্ডে শীতলাষ্টকসমাণ্ডং” এরূপ দেখা যায়। কিন্তু আমর! 

৯৩* শ্রকের হস্তলিখিত কাশীথণ্ডে, নারদপুবাণে কাশীথণ্ডের 

যে নির্ঘণ্ট দেওয়া আছে তন্মধ্যে অথবা! মুদ্রিত কোন কাশীথণ্ডে 

শীতল! ব! শ্বীতলাষকের কিছুমাত্র আভান- পাই নাই ; এরূপ স্থলে 

ভাবপ্রকাশের শীতলাষ্টক পরবর্তু'কালের রচনা! বলিয়৷ মনে করি, 

বাস্তবিক প্রাচীন কোন পৌরাণিক গ্রন্থে শীতলাপ্রসঙ্গ নাই। 

প্রকৃত প্রস্তাবে পিচ্ছিলাতদ্ত্রেই দেবীরূপে শীতলার প্রথম নিদর্শন 

পাই। তথায় দেবী াতলা শ্বেতার্গী, ত্রিনেত্রা, কনকমণিভূষিতা, 
দিগম্বরী, রাসভস্থা, সম্মার্জনী ও পুর্ণকুস্তহস্ত! মুভিতে দেখা দিয়া- 

ছেন। হিন্দুর কোন প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট শীতলাপূজার প্রসঙ্গ না 

থাকায় আমাদের মনে হইয়াছে যে, বৌদ্ধতাগ্রিকের নিকটই 

শীতল৷ দেবী সাকারমুক্তিতে সর্বপ্রথম পুজা পাইয়াছিলেন। 

কালে যখন তিনি হিন্দুর উপান্ত হইলেন, তখন হইতে তিনি 

শিবশক্তি ও কশ্ঠপের.বেগজন্মা বলিয়া পরিগণিত হইলেন । 

গৌড়বঙ্গে বসস্তরোগের প্রাহভাবের সহিত শাতলাপুজা ও 

সর্বত্র প্রচলিত হয় এবং সেই সঙ্গে শাতলার গানও রচিত হই- 

যাছে। বহু কবি ্নাতল|-মঙ্গলশ রচনা করিয়া গিয়াছেন,__- 

বঙ্গের নানা স্থানে সমারোহে শ্বাতলাপুজাকালে সেই সকল মঙ্গল 

গীত হইয়। থাকে । এই নকল গান ডোমপাও্ত বা শাতলা 

পণ্ডিতগণের নিজস্ব থাকায় সহজে পাইবার উপায় নাই। তন্মধ্যে 

পাঁচজন কবির পাঁচখানি মাত্র শতলামর্গলের সদ্ধান পাইয়াছি। 

এই চারিজন কবির নাম কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, নিত্য নন্দ চক্র- 

বত্তী, কুষ্ণচরাম, রাম সাদ ও শঙ্করাচাব্য। এই কয় কবির মধ্যে 

দৈবকীনন্দন.ক আমরা অদ্ব সকল কবি হইতে প্রাচীন 

মনে করি। 

দৈবকীনন্দনের আম্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, তাহার 

বৃদ্ধপিতামহের নাম পুরুযোত্তম ওরফে ঈশ্বর, প্রপিতামহের নাম 

জ্ীচৈতন্ত, পিতামহের নাম শ্তাম এবং গ্তার নাম গোপাল ; 

তাহার পূর্বপুরুষ প্রথমে বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত হস্তিনানগর 

(হাতিনা), তৎপবে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈছপুরে 

আসিয়া বাস করেন ।* ধরন্মমঙগলকারগণ যেমন স্বপপাদেশে 

» *পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর ন।ম 

ঞ্চৈতম্য তাহার কুমারে। 

তন্ত সুত গ্রৃশ্তাম, সকল গুণের ধাম 

কতকাল হন্তিন। নগরে ॥ 

তস্য হত গ্গোপাল, মান্দারণে কতকাল 

নিবাস করিল বৈদ্যপুরে। 

[৪৩ ] 

|] 

। 

* বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্জপ্রভাব্) 
১:০৮ শতক শি পিসি ৯৯৭৯ 

সপ ৯ সতী এ উস ৩:৮৩ রা, 

স্ব স্ব পালা আরম্ত ুরিয়াছেন, কবিবল্পভের প্রতি সেরূপ কোন 

স্বপ্রাদের্শ হয় নাই । তিনি হয় ত কোন শীতলাপণ্ডিতের অম্থু- 

রোধে 'শীতলামঙ্গল' রচন। করিয়া থাকিবেন। 

কৃবিবল্লভ এইপ্ন্পে নিজ গ্রন্থ আরম্ত করিয়াছেন-_. 
তেজিআ] কৈলাস শিরি, উর মাত। মহেস্রী, 

ন।অকেরে করিতে কলান। 

তোমার চরনহলে, কাতর মেবকে বলে? 

তব পাএ লক্ষ পরনাম ॥ 

দেবতা ন। পঅ মন্ম, ক্থপের জেগে জন্মঃ 

ধর দেবী মহীতুল্য নাম। 

ফিনম বসন্ত বল, বধিলে রাধনদল, 

প্রথমে পুজিল রঘুর।ম ॥ 

রূপের তুলন। দিতে, নাহি দেখি ভ্রিজগতে, 

ব্রহ্ম। আদি কহিতে নারিল। 

নার? পুজল পাঁঞ রতন নুপুর পাএ, 

পদতলে নিবো সকল ৪০, 

চৌধট্রি বসন্ত সঙ্গে, উরলে পরম রঙ্গে 

ন।নাদেশ বুলেন এ্মিঅ।। 

বিসম প্রবন্থা বল, ধকু'ড়য়া চামদল, * 

লে।কে দেহ বসন্ত যাইআ॥” ইত্যাদি (পুথি) 

কবিবল্পভের বর্ণনার এখানে খাতলা শিবশক্জি ভগবতারূপে অভি- 

হিতা। মগঠাভাগবহপুর।ণে রাঁমচক্র দেবীর আরাধনা করিয়া 

রাবণকে ব্ধ করিয।ছহিলেন, এখানে তাহারই আভাস। অবশ্ঠ 

হিন্দু কবির হাতে দেবীর এরূপ পরিচয় কিস্ত অসন্তব নহে, কিন্ত 

কবি দেবীর প্ররুত পারচয় দিতে বিস্থৃাত হন নাই, তিনি গ্রন্থ 

মধ্যে লিখিয়।ছেন-_ 
“বম হাতে ছেল্য। মুড উল,কবাহন |” 

বামহন্তে পুত্রম়ু ও উলুকবাহন এপ কোন হিন্দু দেবীমৃক্ভির 

পরিচয় নাই । শুগ্ঠপুরাণে ও সকল ধন্মমঙ্গলে আমরা পাহয়াি 

যে, উলুকগুনিই ধণ্মনিরগ্কনেব বাহন। এই শাতপামঙগ লে 

লিখিত আছে-- 
"তা!পনি তেআজে প্র।ণ দেবনিরগ্রন। 

ব্রচ্ম। বিধুঃ মহেশ দেবতা (তিনজন ॥ 

মড| কান্ধে করিয়া বুলএ অবনীতে। 

কহেন উল্কণুশি (দেব সাক্ষাতে ॥ 

ভিলনার মাপোড়। পাখবীতে ঠাঞ্ি নাই। 

ইহার বুত্তাস্থ ।কছু না জান গোনা ॥ 

উলুকেের কথা সনি দেব ত্রিলে!চন। 

বাম উরুচাগে কৈল ধশ্মেরে স্থাপন ॥ 
শশী ১ প্সপস্প স্পা শশা টিটি শি শাক শাাাস্পিসপত 

গ্রীবন্ধত তাহার সু, গোবিন্দ পদেতে রঙ 

হরি বল পাপ গেল দুরে ॥* ( শীতল।-ষঙ্গল ) 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) ' 

বিফ হৈল কাঠ তাছে ব্রশ্ন। হুতাশন। 

যা উরুতাগে পোড়। গেল নিরঞ্ন ৫ 

, এখানেও আমরা দেখিতেছি-_ব্রক্ষা, বিষুঃ, মহেখর ও উলুক 

স্ননির কথা শুনিতেছেন। আর পাইতেছি ধর্ম গ্রাণত্যাগ 

করিলে ত্রঙ্গা, বিষণ, মহেশ্বর তাহার সৎকার করিয়াছিলেন । 

মহাদেব আপনার উরুদেশে ধর্শাকে স্থাপন করিয়াছিলেন, বিষুঃ- 

রূপ কা্ঠে এবং বরহ্বরূপ হুতাশনে শিবের কোলে ধর্মের দেহের 

₹সাবশেষ হইয়াছিল। 

গ্ীতলা-মঙ্গলের উত্ত বর্ণনাটী আমরা রূপক বলিয়া মনে 

করি। বাস্তবিক বৈষব ও ব্রাহ্মণ হস্তে যথেষ্ট ধন্মনিগ্রহ ঘটিয়া- 

[ছল। অবশেষে শৈবগণ ধর্মপূজকদিগকে আত্মসাৎ করিয়া এক 

প্রকার ধর্মপৃজার লোপ করিয়াছিলেন । ধর্পপ্ডিতগণ স্ব ্থ উচ্চ 

পদ হারাইলেন, প্রচ্ছন্ন তাবে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

জন্য শীতল! দেবীর আশবম্ব গ্রহণ করিলেন । শৈবসম্প্রদায় ধর্ম 

সম্প্রদায়কে আত্মসাৎ করিয়াছিল। এ অবস্থায় কোন প্রধান 

ইৈবদ্ধারা শ্লীতলার মাহাত্ম্য স্বীকার করাইতে না পারিলে আপনা- 

দের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ন1। তাই শীতলামর্গলের শীতলাপুজা 

& 

কিরূপে প্রচারিত হইবে, তজ্জন্য শীতলাকে প্রথমেই বিশেষ 

চিন্তিত দেখি-_ 

ঈশ্বরী বলেন নুন পাত্র জরান্থুর | 

ওব্ তুল্য পৃথিবীতে কে আছে অস্থর । 

সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার । 

মনুষ্য গৃহেতে পুজা না হয় আমার ॥” 

চন্দ্রকেতু নামে চন্তরবংশীয় একজন শৈব নৃপতি ছিলেন, 

দেবীর প্রধান পাত্র জরাস্থর সেই নৃপতিকে দেখাইয়া দিল। 

দেবী চৌষটি বসন্ত সঙ্গে রাজার" নিকট পুজা আদায় কগিতে 

চলিলেন। দেবী চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে আসিলেন। এখানে 

তিনি বৃদ্ধার বেশে রাজসতায় গিয়! উপস্থিত হইলেন। রাজা 

বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__মা, তুমি কে? কেন আসিয়াছ? 

বুদ্ধ কহিলেন__আমার বাড়ী শীস্তিপুর, আমার সাতটা পুত্র 

(িল, বসস্তরোগে সাতটারই প্রাণ গিয়াছে, সকলেই আমার 

স্বামীকে গীতলাপৃজা করিতে ৰলিল, স্বামী শিবপুজা ব্যতীত অন্য 

কোন দেবতার পূজা করিতে সম্মত হইলেন না। তাই শীতলার 

কোঁপে আমার সাতটা পুত্র মরিয়াছে, তাই বলিতে আসিয়াছি, 

তোমার শত পুত্রের কল্যাণার্থে শীতল! ও জরান্গুরের পুজা কর। 

রাঙা উত্তর করিলেন, 

পনৃপতি বলেন বুড়ী হয়েছ অস্তান। 

কেমনে ছাড়ির আমি প্রত ত্রিনয়ান ॥ 

কখন খীতল! শিবনিন্দা আরস্ত করিলেন। রাজ! নিজ ইষ্টদে.বর 

করিবার অভিপ্রায়েও জানাইলেন,ধর্ঘানিরঞ্জন প্রাতত্যাগ করিয়া- 

ছেন। আপনিই মহেশ্বর নেই ধর্মকে আপন বাম উরুভাগে 

স্থাপন করিয়াছেন,-- 

“জন্ম অরা! মৃত্যু জার নাই ত্রিতুবনে । 

হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারনে ॥** 

কেব! কার পুত্র বধু কেবা কার পিতা। 

মরিলে সধন্ধ নাই স্থুন এই কথ ॥.". 

জনমেও ন! ছাড়িব মহেস ঠাকুর। 

নুন রে অজ্ঞান বুদ্ধী হেথ! হইতে দূর ॥” (পুথি) 

ুড়ী ভারি চটিয়া উঠিলেন, ক্রোধে ওষ্টাধর লাল হইল, এই 

সময়ে অরাম্থর আসিয়া উপস্থিত । দেবী জরাম্ুরকে আদেশ 

করিলেন» চন্দ্রকেতুর সর্বনাশ কর। জরাম্থুর সর্বাত্র আপনার 

প্রভাব বিস্তার করিল। রাজধানীর সর্বত্র ঘরে ঘরে বসন্ত 

দেখা দিল। জরাম্থর ও চৌষট্টি বসস্তের উৎপাতে চন্ত্রকেতুর 

রাজ্য উৎস হইল, কেবল নরনারী বলিয়া নহে, পণ্ড পক্ষীও 

মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজার নিরানব্বইটা পুত্রও 

মার গেল। রাণী কীদিয়া আকুল হইলেন, বারবার রাজাকে 

শীতলাপূজ! করিতে অনুনয় বিনয় করিলেন। তথাপি রাজা 

বিচলিত হইলেন না। যে তাহার সহিত বাদ সাধিয়াছে, 

কখনই তাহার পৃজা করিবেন না ইহাই রাজার দৃঢ়সংকল্প। 
তিনি এক মনে দিবারাত্র শিবকে ডাকিতে লাগিলেন । শিবের 

আঁসন টলিল, তিনি সেনাপতি মেঘনাদের অধীনে পঞ্চাশ 

হাজার দানব এবং লক্ষ ভূত পাঠাইয়! দিলেন। মেঘনাদের 

গর্জনে শ্বীতলা শিহরিয়া উঠিলেন। জরকে ডাকিয়া দেবী কহি- 

লেন, ভূত প্রেত সঙ্গে স্বয়ং শূলপাঁণি আসিয়াছেন। তখন 

জরাস্থুর ভূতমুখো বসন্তকে পাঠাইল এবং নিজে শিবজর হইয়া 

দেখা দিল। ভূতেরাও বসস্তপীড়িত হইল, শিবজরপ্রভাবে 

শিব আসিয়াও বড় কিছু করিতে পারিলেন না । চন্ত্রকেতু ভাবি- 

লেন, ত্রিলোচন বাম হইয়াছেন। তখন তিনি সুর্যের 

আরাধনা করিলেন, স্ুধ্য আসিয়া দেখা দিলেন। রাণীর 

পরামর্শে তাহার একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রকে হৃর্যদেবের হস্তে 

অর্পণ করিলেন । তখন শীতলার টনক নড়িল। জরাস্্র শিবজ্বর- 

রূপে হূর্ধয-সারথিকে ধরিয়া বসিল, ভৃষ্যের রথ চলে না, চাটি 

যায়। তখন সুধ্য বিপদে পড়িয়! রাজপুত্রকে পদ্মবনে লুকাইয়া 

রাথিলেন। সেখানেও শঈতল! শিশির বসস্তকে পাঠাহীলন। 

বসন্ত প্রবেশ করিতেই সকল পদ্ন বৃস্তচ্যত হইয়া পড়িল। তখন 

পদ্ম শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্ রাজপুত্রকে বাস্ুকির কাছে 

পাঁঠাইয়। দিলেন। বস্ত্তের ভয়ে বাস্থুকি রাজপুত্রকে দর্ণরেখা 
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পর্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। এবার শীতল! অতি 

চিন্তিত হইন্ডেন, কে সেই দারুণ স্থানে যাইবে । তখন শিখরিয়া 

ৰসন্ত গুয়াপান লইল, তাহার প্রভাবে স্বর্ণরেখা পর্বত গলিয়া 

স্বর্ণরেখা নদী বহিল। বসন্তে ফাটিয়া রাজপুত্রও মারা গেলেন । 

কৌশিকী-রাজকন্তা চন্দ্রকলার সহিত রাজকুমারের বিবাহ 

হইয়াছিল। যে দিন রাজকুমার মারা যায়, সেই রাত্রে চন্দ্রকলা! 

সত পতিকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। প্রভাত হইতে না হইতে 

পীতলা চন্্রকলাকে সে সংবাদ দিতে চলিলেন। দেবী বৃদ্ধব্রাহ্মণীর ৰ 

বেশে দেখ দিয়া রাজকন্তাকে কহিলেন,-আমি একাদশী করিয়া ৷ 

আছি, পাঁরণের কিছু ব্যবস্থা কর। রাজকন্যা সোনার থালে র 

চাউল কড়ি ও বড়ী লইয়! দেবীকে দিতে আসিলেন, দেবী কিন্ত | 

গ্রহণ না করিয়া শুনাইলেন, “পাহাড়ে তোমার স্বামী মারা গিয়াছে, | 

কি করিয়া তোমাব হাতে পারণ লইব,, এই বলিয়! দেবী অস্তন্িত | 

হইলেন! এদিকে চন্দ্রুকলা স্বপ্ন যে মিথা। নয় বুঝিয়া অন্ুমরণে 
চলিলেন। তাহার মাতা তাহাকে অনেক বুঝাইয়াও রাখিতে 

পারিলেন না । এই স্থানে কবিবল্লভ হৃদয়স্পশী করুণরসের 

অবতারণ! করিয়াছেন । চন্ত্রকল! মাতাকে বলিতেছেন -- 

“রাজকন্যা নিবেদিল জননীর গাসে। 

পাটে মর রাজ নাই রাজ। হব কিসে। 

অল্প বয়সে জার প্রাণনথ মরে। 

সে বড অজ্ঞ।ন থাকে ম! বাপের ঘরে॥ 

দিনে দিনে হএ তাঁর নহলী যৌবন। 

ম| বাপের হএ বৈরি বিধির লিখন ॥ 

সে ছুঃথ পাবার তরে রাখিবে আমারে । 

সাপ ০০০ 

মীলক্ঠহাঁর কেব। রাখিতে চাঁএ ঘরে ৪৮ | 

এইরূপে মাতাঁকে বুঝাইয়া চন্দ্রকলা মৃত পতির পার্খে উপস্থিত: 
হইলেন এবং মৃত পতিকে কোলে লইয়া কতই কাদিলেন। | 

তাৰ পর চোখের জঙ্গ মুছিয়া অনুমূতা হইবার জন্ত প্রস্তুত হই- 

লেন। আবার শীত্তলা বৃদ্ধব্রাঙ্গণী বেশে দেখা দিলেন এবং 
রাজকন্তাকে বুঝাইয়া বলিলেন,--তোমার পতি যদি আমার | 
পাতি বইতে সম্মত হয়, তাহা হলে আমি তাহার প্রাণ বাচাইতে ! 

পারি। চন্ত্রকলা সম্মত হইলেন । দেবী চন্দ্র হুধ্য সাক্ষী করিয়া 

কাপড়ের কাণ্ডার দিয়! মুতসঞ্চারিণী মন্ত্রে রাজকুমারের প্রাণ ূ 

দান করিলেন, রাজকুমার চন্দ্রকলার সহিত দেবীর সতা পালন 

করিতে শীতলার বসস্তের ঝুঁড়িটী মাথায় তুলিয়া লইলেন। 

দেবী তুষ্ট হইয়! চন্ত্রকলাকে মৃতসঞ্চারিনী মন্থর শিখাইলেন। 

তখন্জ রাজকুমাবী পতিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরগৃহে আসিলেন। 

তিনি শ্বশুরকে জানাইলেন ;_- 
“কন্য। বলে ঈশ্বরী পুজহ মহারাজ।। 

জিআ।ইব তানুর আর পাত্র মিত্র প্রজ। | 
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এত শুনি নিবেদিল নৃপত্তির ঠাই। 

& জাহার প্রসাদে রাজ! হার! মর! পাই ॥” 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চন্দ্রকেতু বিচলিত হইবার পোঁক নহেন। তিনি রাণী 

ও পুত্রবধূর অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন,_- 5 

“পুনর্বার পুত্র ঘধূ মরুক দুজন । 

জন্মে নাহি ছাড়িস প্রভু ত্রিলোচন ॥" 

কৈলাসে শিবের আসন টলিল। তিনি দেখা দিয়া বলিলেন, 

দেবীর পুজা কর ও আমারও পুজা কর, শিবের আদেশে পরম 

শৈব চন্ত্রকেতু শীতলার পূজা করিতে সম্মত হইলেন । চন্দ্রকলা 
মৃত ব্যক্তি সকলকে বাচাইয়া দিলেন। এইরূপে মর্ত্যলোকে 

শীতলার পুজা প্রচারিত হইল। 

এ ছাড়া কবিবল্লভ দৈবকীমনান, দ্েবদত্ত প্রভৃতির পালাও 

লিখিয়া গিয়াছেন। কবিবল্লন্ডের রচন। অতি সরল ও সুললিত, 

মাঝে মাঝে বেশ কবিত্ব আছে। তাহার গ্রন্থ পড়িলেই মনে 

হয় যে, কোন প্রাচীন আদর্শ লইয়া তিনি আপনার গ্রন্থ বচঞ্! 

করিয়াছেন । 

নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রস্থ। জাগরণ, 

গোকুল, বিরাট, দেবদত্ত প্রসৃতি পালায় বিভক্ত । জাগরণ-” 

পালা কেবল বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশকেৰ 

এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়_ 
“শীতলার জাগরণ পাল বঙ্গভাষায় । 

নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায় ॥ 

অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া । 

উড়িষ্যা হইতে পুথি আনি মাঙ্গা ইয়া ॥ 

উড়িষ্যায় লিখেছিল ছিজ নিত্যানন্দ। 

নানাবিধ কবিতায় করিয়৷ সুছ্ন্দ ॥ 

দেখিয়া সন্থষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ । 

বাঙ্গালা ভাষায় দিল(ম করিবার অর্থ। 

শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ । 

গীতছ্বন্দে এই পুথি করিল রচন ॥৮ 

গ্রকাশক যে কয় ছত্র লিখিয়াছেন, তাহাঁব মুলে কিছুমাত্র সত্য 

আছে বলিয়া মনে করি না। কবি নিত্যানন্দ চক্রবন্তীর আত্ম- 

পরিচয় হইতে জানিতে পারি যে-- 

“কনীঙ্গোড়। ষঠীপাড। অতি বিচক্ষণ । 

র[সতুল্য রাজ। তথ। রাজন(রায়ণ ॥ 

নিত্যানন্দ ব্র।ঙ্গণ তাহার সঙাসদ্। 

শীতল|-মঙ্গল রচে গান সুধামত 1” 

উদ্ধ ত বচন হুইতে জানিতেছি যে, কবি নিত্যানন্দ মেদিনীপুর 

জেলার অন্তর্ণত কাণীজোড়ার জমিদ্ভ।র রাজনারায়ণের সভাপদ, 

তথায় শ্রীতলা-মঙ্গল রচিত হয়। জাগরণ পালায় কবি অতিবৃদ্ধ- 



শী শিস পি 

বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) ' 

প্রপিতামহ কতা বুদ প্রপিতামহ: মনোহর, | প্রগিতাঁমহ। 

চিরঞ্জীব, পিতামহ হরিহর, পিতা রাধাকাস্ত এবং জোষ্ ভ্রাতা 

টচৈতন্তের নাম করিয়াছেন। আর একটী বিশেষ পবিচয় 

দিয়াছেন যে, রাটীয় ত্রাহ্গণ শ্রেণীর ভরদাজ গোত্রে কাটাদিয়ার 

[৪৬ ) 

ডিগিসাঞ্ বংশে কবি নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ) এরূপ স্থলে । 

তাহাকে কখনই উত্কণ ব্রাহ্মণ বলিয়৷ মনে হয় না। 

গোকুল পালার একগ্বানে কৰি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তিনি 

হলধর [সিংহ কর্তৃক গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এরূপ 

স্থলে নিত্যানন্দ যে বাঙ্গালী কবি ও তাহার গ্রন্থ যে বাঙ্গালায় 

প্রচলিত ছিল, উৎ্কল হইতে আনিতে হয় নাই, তাহাতে 

আর সন্দেহ থাকিতেছে না। 

বিরাট পালার শেষে কবি একটী অষ্টমঞ্গল! লিখিয়াছেন, 

তাহা হইতে জানিতে পারি যে তাহার বৃহৎ মাতলা-মঙ্গল ৮টা 

পাঁলায় খিভক্ত--তন্মধ্যে ১ম স্থাপনা বা স্বর্মপালা, এই পালায় 

শচীমুখে নাতনানিন্দা উপলক্ষে ন্বর্ে পূজা প্রচার। হয় পাতাল 

পালা অর্থ।ৎ বঝ্ণ কর্তৃক পাতালে পুজাপ্রচাব । ওয় লঙ্কাপালা-_ 

লঙ্কায় রাবণ কর্তৃক পুজা প্রচার । ৪র্থ কিঁিদ্ধ্যাপালা__বানররাজ 

বালী কর্তৃক কিক্ষিদ্ধযায় পুজাপ্রচার। ৫ম অযোধ্যাপালা__ 

অযোধ্যায় দশরথ কর্তৃক পুজাপ্রচার। ৬ষ্ট সথুবামগধপালা-- 

কংদ ও জরাসন্ধ কর্তৃক পুজাপ্রচার। ৭ম গোকুলপালা- 

গোকুলে নন্দকর্তৃক পুজ। প্রচার এবং দিবৌদাস বা দেবদাস কক 

টাকা প্রকাশ । ৮ম বিরাটপালা--বিরাট রাজ্যে রত্তাবতী কর্তৃক 
উত্তরের প্রাণৰান, রঙ্গ সফরে দেবদন্ত কর্তৃক হেমঘট উদ্ধার, 

হেমঘটপুজা, দেবদও এ তাহার জীব স্বগারোহণ। 
দৈবকীনন্দনের শীতলা যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শিবভক্ত চন্ত্রকেতুকে 

অশেষ কষ্ট দিয়া অবশেষে কোন ক্রমে নিজ পুজা স্বীকার 

করাইয়াছেন, নিত্যানন্দের বর্ণিত নিম!ইজগাতি, দেবদত্ত, বিরাট- 

রাজ প্রহতি শিবভন্ সেইবপ প্রথমে শিবপুজা ছাড়িয়া শীতল। 

পূজা করিতে অন্বীকৃত হইরা অবশেষে দেবীপূজা করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। কেবল শিবভক্ত বিয়া নহে, নিত্যানন্দ বিধুঃ- 
ভক্তদ্দিগকে ৪ ছাড়েন নাই। গোকুলপালায় কবি দেখাইয়।ছেন যে 

বিষুভক্তগণ৭ নতলার ভয়ে তাহার পুজা করিতে অগ্রসর হইয়া- 

ছিলেন । কবি কঞ্ণবাম, বামপ্রসাদ এবং শঙ্কর[চাধ্যও এ সকল 

পাল! লঃয়া? স্ব স্্ব ণাভলামঙ্গল রচনা করিয়াছেন । উক্ত সকল 

কবির মব্যে কৰি প্লুধবামের রচনা প্রাঞ্জল, মনোহর ও কবিত্ব- 

পূর্ণ । রুষ্ণরা'মর “মদনদাসের পালা” অতি অভিনব । যাহা হউক, 

শীতলামঙ্গলের পালাগুলি হিন্দুকবিৰ হাতে বনু রূপান্তরিত হই- 

লে । রস সকন গ্রন্থ মধ্যেধ্সুদূর অতীতের ক্ষীণস্থৃতি অঙ্কিত রহি- 
ক এটি ৬ চে এ পা 

বিশেষতঃ : 

খাঙ্গাল! সাহিত্য শাকপ্রজাবা 
শো পাশ সপ সাপ পপ ০০০০ 

মহামহোপাধ্ায় হপ্রসাদ শান্গীমহাশয় নেপালে গিয়া দেখিয়া 

আসিরাছেন, তথায় যেখানে যেখানে তন্ত্রোস্ত লোকেশ্ববাদির 

দেবালয় আছে, সেই সেই স্থলে হারীতী দেবীর অবস্থান । 

বৌদ্ধ হারীতীও এখানকার শ্রীতলার ন্যায় বসন্ত-ব্রণ- 
ব্যাধিনাশিনী। বঙ্গদেশের সর্ধত্রই যেখানে যেখানে ধর্শমন্দির 

আছে, সেই সেই স্থলেই যেন শীতলার অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ । 

সাধারণতঃ ধর্মপণ্ডিত বা ডোম্পণ্ডিতগণ শীতলার পূজা করিয়া 

থাকেন। অগ্ঠাবধি তাহারা বসন্তরোগচিকিতৎসয় সিদ্ধহন্ত 

বলিয়। প্রথিত। ধন্মমঙ্গলগ্রসঙ্গে ধর্মপগ্ডিতদিগের 'গ্রভাবের 

গবিচর দিয়াছি। তীহাদের প্রভাব খর্ব হইলে ভীভারা বৌদ্ধ- 

তাস্থিক দেবী হারীতীকে শ্লীতলামুর্তিতে হিন্দু সমাজে হাজির 

করিয়াডিলেন। হিন্দুসমাজে শীতলাপুজা চালাতে তাহাদিগকে 

কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল । অবশেষে বঙ্গে কৰি শিত্যানন্দের 
ব্সগ্কুমারী” 'অন্থুগহবিস্তাবের সহিত অনিচ্ছাসবে9 শৈব ও 

বৈধ্ঃবগণ রোগ গশমনার্থ বীভলার পুজা কবিতি বাপা হইয়া- 
ছিলেন । ঘে ধর্মপ্ডি গঁড়য়াছিলেন, 

হিশ্দসমাজে শাঙলাপুজা প্রচারের সঙ্গে তাহারা কঙতকটা বিলুপ্ু 

সম্ম(ন 

ঘণাব 

গণ হন্দুস্মা |ভেব বারে 

লাভ কপিলেন। অন্য সমষে হিন্দু সাঁণারণ রা [কে 

চক্ষে দশন করিলে শাতলাপুজার সময়ে তাভাবা হিন্দ্গৃহে 

পাটা (নিকট ভন্ভিশন্ধা আকর্ষণ রা থাকেন। 

থাভলাপুজা গ্রচাবের সহিহ শাতলাপুজক ধন্মপর্তিহগণ থাতলা- 

গওত? নামে পসদ্ধি লাভ কধিয়াছেন। শাতলাগাওিতদিগের 

পুজিতা শা তলা প্রতিমা ভাবপ্রকাশ বা পিঙিপাতস্থোক্ দেবীমুষ্তি 

নহে, শাতণাপগ্ডিতদিগের শাভলা করচর্ণহীনা সিদবনিপ্রাঙ্গী, 

শঙ্খ ব! ধাতুথচিত ব্রণচি্থা্িতা মুখমা গাবশিষ্টা গ্রতিমা।  ধ্ম- 

ঠাকুবের গানে যেমন পিতলের টোপ-তোলা পেরেকের মত 

প্রোথিত প্রাছে। শাতলার মুখেও সেইরূপ শঙ্খ বা পধাড়নিন্মিত 

রুইভনের আকার বা পেরেকের মাথায় টোপ-তোলা বসন্ত চিহ্ন 

দেখা বায়। নেপালের বৌদ্ধ হারীতীব মুররিও এ্রূপ। 

খৈবপ্রভাবেব মণ্যেই শীতলাপুজা গ্রচািত হইয়াছিল, শীতলা - 
পণ্ডিতগণই বসস্তধোগ গ্রশমনার্থ হিন্দু সমাজে টাক'দার হইল ও 

এক মাএ বসন্তচিকিতৎসক বলিয়া খ্যা(ত লাভ করবিল। হিন্দু- 

জনিদাবণণ তাহার্দের নিকট উপরুত ভইয়া দেবীর উদ্দেশ্রে 

দেবোত্ুর দান করিতে লাগিলেন । শীহগ।গুজায় কিছু সুবিধা 

দেখিয়া হীনাবন্থায় পতিত ত্রাহ্মণ-ঘাজবেশাও শীতলা দেবীর 

পূজার অগদর হইলেন, সেই সঙ্গে তাগারা পুরাণ ও “ত্র খুঁছিয়া 

শীতলাব্র রূপ ও পুজা বাহির করিলেন । এই সময়েই ভিন্ত ব্রাহ্মণ 

শ্বীতলা-মাহ্।স্ম্য প্রচা্ার্থ পুর্বাদশ লইয়া! হিন্দসমাঁজের উপযোগী 
শি পিসি 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শাজপ্রভার) ্ ৪৭ এ]. বাঙ্গালা সাহিত্য (শাভপরাভার) 
শীতলাপৃজক ও গীতবচক হইলেও গর সমক্ষে : শ্রীতলার গান 

করিতে হারা সাহসী হইলেন না । এখনও শীতলাপপ্তিতগণই 
শীতলা-মঙ্গল গান করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট অনেক 

শীতলার পুথি আছে, তাহারা অতি গোপনে রাখিয়াছেন, সহসা 

কাহাকেও দেখিতে দেন না। 

বিষহরীর গান ব। পন্মপুরাণ ( মনসামঙ্গল )। 

বঙ্গসাহিত্যে দেবীপুজার প্রথম আদর্শ ব্ষহরী। ইনি 

সর্পের অধিষ্ঠাত্রী। পূর্বতন হিন্দুসমাজে ইহার স্থান কোথায় 

ছিল, গ্রাচীন পুরাণে তাহার নিদর্শন নাই, তবে ভবিষ্য, বরহ্ধ- 

বৈবর্ত প্রস্থৃতি পুরাণের আধুনিক অংশে ইহাদের নাম পাওয়া 

গিয়াছে বটে, তাহাও খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পরবস্তা। যাহা 

হউক, তাহারও বহু পরে বিষহ্রী, মঙ্গলচণ্তী প্রহতি বঙ্গনাহিত্যে 

স্থান পাইয়াছেন। 

মনসা পুজা করিলে সপ্পভয় নিবারিত হয় এবং তিনি 

বিষ হরণ করেন, এ কারণ তাহার নাম বিষহরী। বিষহরীব 

গান বা মনসামঙ্গল শত শত কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, 

তন্মধ্যে কোন কৰি গ্রথম রচনা করেন, তাহা ঠিক জানা যায় 

নাই। বিজন্নগ্তপু ১৪০১ শকে তাহার পন্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে 

লিখিয়াছেন__ 
“মুত রচিল শীত না জানে মাহাস্বা। 

প্রথমে বচিল গীত কাঁণ। হরিদত্ত ॥ 

হর্সিদশ্রের জত গীত লুপ্ত হৈল কালে। 

জে।ড। গ।থা নাহি কিছু ভাষে মোরে ছলে ॥ 

কথ।ব সঙ্গাত নাই ন।হিক স্বন্ঘব। 

এক গাইতে আর গাএ নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 

গীতে মঠি ন। দেএ কেহ মিছ! লাঁফফাল। 

দোখঅ। স্গনিআ। মোর উপজে বেতাল ॥” 

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে বিজয়গুপ্টের সময়ে অথাৎ 

সাড়ে চার শত বর্ষ পুর্ধে হরিপত্তের গান লোপ পইতেছিল, 

এরূপ স্থলে হভরিদভাকে আমরা অন্ততঃ ৬০০ বর্ষেব পুর্বেধার 

হরিদত্তকে কেহ কেহ কায়স্থ বণিয়। 

মনসা- 

লোক বলিয়া মনে করি। 

প্রকাশ করিয়াছেন । এই কাযস্থ কবিকেই আপাততঃ 

মঙ্গলের আদিকবি বলিয়া মনে করিতে পারি। 

হরিদন্তের সম্পূর্ণ পুথি পাইবার উপায় নাই। আমরা 

যে সামান্য অংশ পাইয়াছি, নমুনাস্বরূপ তাহার কিয়দংশ 

উদ্ধ ত কবিলাম,-- 
| ( পদ্ম।ব সর্পশয্য। )-- 

' দুই হাতর সঙ্গ হহল গরল সঙ্থিনী। 

পেনব জাত কৈল ই কালনাগিনী ॥ 

সুতাল ম। নাগে কৈল গলার স্ুতলি। 

দেবী ধিচিত্ত নাগে কৈল হিআজ কাচুলী | 

১৯৮ ২ টি 

শী শীল) 

| 
ৰ 

নিখিল নাগে কৈল সিথের সিন্দুর। 

৪ কাজুলিঅ| কৈল দেবীর কাজল পরচুর॥ 

পল্মনাগে দিঅ কৈল দেবীর হুম্দর কিপ্কিনী। 

বেতনাগে দিঅ। কৈল ক।কালি থোপনী॥ 

কনক নাগে কৈল দেবাব কানের চ।কি ঘলি। 

বিঘতিআ! নাগে কৈল দেখীর পাএর পাস্থলি॥ 

হেমস্ত বসন্ত নাগে পিঠার থোপন|। 

সর্ববাঙ্গ নিকলে জার আগুনি কন। কনা ॥ 

অমিঅ নআন এড়ি ঘিস নআনে চাএ। * 

চন্দ হুর ছুই তার! আড়ে লুকাইম। জাএ ॥$* (প্রাচীন পুথি) 

উদ্ধত কবিতায় হরিদত্তের কবিত্ব ও কণ্ননাঁর বেশ পরিচয় 

পাওয়া যাইতেছে । 

তত্পবে নারায়ণদেবের পল্মাপুরাণ। এই নারায়ণদেবের 

নিজ পরিচয় হইতে জান! যায় যে,ঠিন জাতিতে কায়স্থ, মৌদগল্য 

(চলিত মধুকুল্য ) গোত্র, দেব পদবী । ইহাব পুর্ববপুরূষেব বাস 

মগধ। ততপবে গ্রথম বাঁস রাঁঢ় এবং বাঁঢ় হইতে বোবগামে 

আসিয়া বাস। (বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলা, কিশোরগঞ্জ 

মহকুমার অন্তর্গত।) তাহার ভাজা নাম* ধনপদ্ডি, 

পিতামভের নাম উদ্ধব, পিতাব নাম নরসিত্হ, ম!ত(নঠেব নাম 

প্রভাকর এবং মাতার নাম কল্সিণী। কবি নি গুণপণ! 

দেখাহয়! “কবিবভ' উগাপি পাতি কবেন।। এখন ৪ বোরগ্রামে 
নারায়ণদেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, ছাহাদেন পিবিশ্বাস? 

উপাধি ও নারায়ণদেব ঠইাতে ভাঁতাবা ১৭শ পুণ্ৰ অবস্তন। 

মহাগ্র চৈতন্তাদেবেল সমসামধিক নিত্যানন্দ প্রভুর বশে একণে 

অধন্তন ১২১৩ পুকষ দুষ্ট হয়, এরূপ স্থলে নাবায়ণদেবকে 

নিত্যানন্দ প্রভুব শতাধিক বর্ষ পুর্ববন্তী অর্থাৎ খুষ্টীয় ১৪শ 

শৃতাবের লেক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। 

নারায়ণদেব সটি, সমদ্রমন্থন, অমৃতহরণ, 

কডিক-গণেশের জন্ম, তারকাসুব বধ ইশ্যাদি গ্রথমে বর্ণনা 

করিয়া তত্পরে বিষহরীর মাহাস্থ্য প্রসঙ্গে টাদমদাগণ ও বেহুলা 

লখিন্দরের সবিস্তাব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । নারায়ণ 

দেবের রচনায় সংস্কৃত প্রভাবের পরিচয় পাই, তাভার বর্ণনা 

অতি স্বাভাবিক, অত্তি নরল ৭ প্র1৮াণ খাটা বাঙ্গালাব নিদশক | 

[তনি সহজ ভ।ঘায় যে বিভিগ্ন চারত্র আবিয়াছেন, তাভা 

তাহার এান্থে নে 

এ গঞ্ল ৭ 

গজ কচ্ছপযুদ্ধ, 

সর্বত্র ফুটন্ত, উজ্জল ও সজীব হইয়াছে । 

সময়ের গার্থগ্চিএ অতি স্পষ্ট অঙ্গিত। 

থাকিলে তাহার কবিত্বে সেৰপ গান্ডীধা বা উদ্দীপনা নাই । 

তবে করুণ-রসে কবি অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। 

এখানে তাহার করুণ-রসের নমুনা দিতেছি 2-(বেছুলার বিলাপ) 
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"কোন্ দোসে প্রভু মোরে হইলা অদরমন। 

মোর প্রভু উঠ উঠ মোর গ্রভুরে। পরভুরে তুলিজ! চাঁয নঅন 

ই হেন নুঙ্দর তনু প্রভুরে পরকাসিত রঞ্জনী। 

চন্দ নূরজ জিনিজ| রূপ প্রভুরে হেন রূপ হরিল নাঙ্গিনী ॥ 

চিরিমে| পৈরন খুলি প্রভুরে হাতের সঙ্ করিমু চুর। 

বৃঙ্গাল! সাহিত্য 'শাক্তপ্রভাব) 

সকল কবিগণের মধ্যে পূর্বঙ্গবাসী কবির সংখ্যাই বেশী, 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগমোহন মিত্র প্রভৃতি পর্নিচম বঙ্গবাঁসী 

কবির সংখ্যা অন্প। 
উপরোক্ত কবৰিগণের মধ্যে ক্ষেমানন্দ দীসের মনসামঙ্গল 

ভাবে, ভাষায় ও বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত মনোহর বলিয়া মনে 
মুছিঅ! ফেলাইমু অভাগিনী প্রভুরে আমার সিঁখের সিন্দুর | 

ছোট হইআ| আইল নাগ প্রড়ুরে দেখিতে নুন্দর। 

মোর প্রভু খাইজ! নাগ গ্রভূরে হইল! অজাগর |+**** 

কেনে নিদ্দ! জাঁও প্রভু কোন দো পাইআ। 

বারেক বে।লম দেও অভাগিনীর মুখ চাইজ|। 

কোন দৌসে প্রভু মৌরে করিল অনাধ। 

অভাগিনী বিফুল।ক সমগ্লিল। কাঁত ॥” 

নারায়ণদেবের পর আমরা বিজয়গুপ্তকে পাই। বিজয় 

গুপ্ত ১৪৯১ শকে (১৪৭৭ খুষ্টানে ) পল্মাপুয়াণ বা মনসা-মঙ্গল 

প্রণয়ন করেন। বিজয়গুপ্টের পিতার নাম সনাতন ও মাতার 

নাম রুঝিনী। ফতেয়াবার্দের অন্তর্গত ফুলশ্রীগ্রামে তাহার বাস 

ছিল। এই গ্রামের পশ্চিমে ঘাঘরা নদী ও পূর্ব্রে ঘণ্টেম্বর। 

বিজয়তুধের সময় সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ের অধীশ্বর, 
কবি তাহাকে অর্জনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিজয় 

গুপ্তের ভাষা তৎপূর্ববর্তী হরিদস্ত ও নারায়ণদেবের ভাষা হইতে 

'মেকট। মার্জিত, তাহার কবিতার মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ, রসিকতা 

ও করুণরসের আবেগ বেশ পরিস্ম,ট, অনেক স্থানের বর্ণনা 

পাঠ করিলে যেন আধুনিক কোন কবির রচম1 বলিয়া মনে 

হইবে। 

হরিদত্ব, নারায়ণদেব ও বিজয়গুগুকে আদর্শ করিয়া বহ- 

সংখ্যক কবি মনসা-মঙ্গল লিথিয়! গিয়াছেন, অকারাদি বর্ণানুক্রমে 

৫৯ জন কবির নাম লিখিত হইল-_- 

অনৃপচন্ত্র, আদিত্যপাস, কমললোচন, কবিকর্ণপুর, কৃষ্ণানন্দ, 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, পণ্ডিত গঙ্গাদাস, গঙ্গাদান সেন, 

গুণানদ্দ সেন, গোপীচগ্দ্র, গোলোকচন্ত্র, গোবিন্দদাস, চন্দ্রপতি, 

জগত্বল্লত, বিপ্র জগন্নাথ, জগন্নাথ দেন, জগমোহন মিত্র, জয়দেব 

দাস, দ্বিজ জয়রাম, বিপ্র জানকীনাথ, জানকীনাথ দাস, নন্দলাল, 

নারায়ণ, বলরাম ছ্বিজ, বলরাম দাস, বাণেশ্বর, মধুহথদন দে, যছুনাথ 

পর্ডিত, রথুনাথ, বিপ্র রতিদেব, রতিদেব সেন, রমাকাস্ত, ছ্বিজ 

রসিকচন্ত্, রাজ রাজসিংহ (সুসঙ্গ ) রাধাকৃষঃ» রামচন্দ্র, রাম- 

জীবন বিগ্যাভূষণ, বিপ্র রামদাস, রামদাস সেন, রামনিধি, রাম- 

_ বিনোদ, ছবিজ বংশীদাস, বংশাধন, বনমালীদ্বিজ, বনমালীদাস, বর্দ- 

মানদাঁস, বল্লভ ঘোষ, বিজয়, বিপ্রদাস, বিশ্বেশ্বর, বিষুপাল, 

ঘ্টাবর সেন, সীতাপতি, সুকুবিদাস, সুখদাস, সুদামদাঁস, দ্বিজ 

হরিরাম, হৃদয় ত্রাহ্মণ। 

“্সুন ভাই পুর্বকখা; গ্েৰী হৈল! বরদাতা, 

সহায় পূর্বক বিষহরী ॥ 

বলিভত্র মহ!শয়, চত্রহাসের তনয়, 

তাহার তালুকে ঘর করি । 

তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল র্গদেশ, 

তিন পত্রে দিএ অধিকার 

প্রধূত আনব রায়, পত্রের অধিক তায়, 

রণে বনে ঘিজগী তাহার ॥ 

তিন পুত্র জল বয়, প্রসাদ গুরু মহাশয়, 

তাঁলুকের করে লেখাপড়া । 

ভাহার তালুকে বৈনে।  প্রজ! নাই চাঁদ চসে, 

শমন নগর হইল কীথড়! ॥ 

রূপে পড়ে যারা খ। বিপাকে ছাড়িল গ!, 

যুক্তি করেন জনে জন। 

দিন কত ছাঁড়িয়। জাই, তবে সে নিম্তার পাই, 

সকঙ্সের তৰে ভাল জান। 

প্রীযূত আন্বর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ, 

যুক্তি দিল পালাবার তরে। 

তার যুক্কি স্থনি বাণী,  পলাএ অনেক প্রাণী, 

বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে ॥ 

মনে ভাবি সবিন্ময়, বেল। আছে দণ্ড ছয়, 

সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই । 

অবমান হইল বেলা, গ্রামের উত্তর জলাঃ 

খড় কটিঘারে তথ| জাই ॥ 

ভথার ছাওল পাঁচে খোল! দিয়ে জল সিচে, 

মতস্ত ধরে পঙ্কেতে ভূবিত। 

আমার কৌতুক ঘড়, ছাওাল পাচেতে জড়, 

সেই ধানে হইলাম উপনীত ॥ * « 

যত্য লইঅ। অভিরাম, চলিল আপন ধাম, 

বত শিশু গেল নিজ পুরে । ক * 

গ্ুচিনীর যেশ ধরি, বলেন দেবি বিষহরী, 

কাগড় কিনিতে আছে টাক । 

এতেক কহিঅ। মোরে, কপট চাতুরী করে, 

যত্বে একাইঅ। দেই টাক 

থেষ্টিত তুজঙ্গ ঠাটে, অধতরি মাঝ ম।ঠে, 

দেখি মোর মুখে উঠে ধুল|। 

€ 

হয়। ক্ষেমানন্দ এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন 
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পাইলাম মনপ্তাগ। দেখিলাম অনেক পাপ, পরিচয় পাই, তিনি* সুলঙ্গের রাজ! রাজসিংহ, প্রায় ১২৫ বর্ষ 
$ আমারে বেড়িল কথোগুল। পুর্বে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেন। 

তি & জেরপ দেখি! ধ মানা রা প্রকাশিত, শতাধিক কবি মনসামগ্গল রচনা করিয়া গেলেও “সকল * 
কাহলে না হয তে ল্। ৪ 

কবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক র ক 
ওরে পুর ক্ষেমানলা, কখিত্বে কর প্রবন্ধ, ই প্রকার, পরবস্তী কবি পূর্ববস্তী 

আমার মঙ্গল গাইত্স। বোল ॥* 

ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয় হইতে জান! গেল, তাহার জন্ম- 

ভূমি কাখড়া, বলভদ্র পুত্র আস্ষর্ণরায়ের তালুকের অস্তর্গত, (বর্- 

মান বদ্ধমান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার মধ্যে |) যে পর- 

গণায় কৰি মুকুন্দরামের জন্ম, সেই পরগণায় কবি ক্ষেমানন্দেরও 

জন্ম । এক সময় সিলিমাবাদ পরগণা বারা খার অধীনে ছিল। 

এই বার! খার নিকট কবিকম্কণ মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম সন 

১০৪৭ সালে ২৯ বিঘা মিরাসী জমি প্রাপ্তু হন। সেই মুল দান- 

পত্র আমরা দেখিয়াছি । তখনও বাবা খা! বণে পড়েন নাই, 

তৎপরে তাহার মৃত্যুর পর ক্ষেমানন্দ মনসার গান রচন] করেন । 

ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে কেতকাদাসের ভণিতা দৃষ্টে অনেকেই ক্ষেমা- 
নন্দ ও কেতকা দাসকে দুই জন এবং ইংরেজ কবিযুগল বোমেন্ট 

ফ্রেচাবের সহিত তুলনা করিয়াছেন । কিন্ত আমরা উভয় নাম 

অভিন্ন ব্যক্তির বলিয়াই জানিয়াছি। ক্ষেমানন্দের মনসামঙগলের 

পুথিতে অনেক স্থলে “কেতকার দাস” ভণিতা পাওয়া বায়। 

কেতকা মনসারই অগ্ত নাম-_ 
“বনের ভিতর নাঁম মনস| কুম।রী । 

কেআপাতে জন্ম হইল কেতকান্ুন্দরী ॥" (ক্ষেমানন্ম ) 

ক্ষেমানন্দ কেতকাঁর ভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনাকে “কেতকা- 

দাস” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দকে কেহ কেহ 

“কায়স্থ' বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তিনি কোথা ৪ আপনাকে 

কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করেন নাই। তাহার “রাজীব” নামে 

এক পুত্রের উল্লেথ পাওয়া যায়। 

পূর্ব বঙ্গের আধুনিক মনসাভক্ত কবিগণের মধ্যে শ্রীরাম- 
জীবন বিছ্যাভূষণ এক জন প্রধান। কবি আত্মপরিচয়ে 

িখিয়াছেন,-- 
“অল্প বয়ন মোর দ্বিজ কুলে জাত। 

পণ্ডিত ন। হয় মুই কহিলু' সাত ॥ 

মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিআ। 

মহাসিদ্ধু খে! দিছে উড,প লইআ॥ 

জনক আমার জান গঙ্গায়াম খাতি। 

তাহান চরণ বন্দে। করিআ ডকতি ॥ 

তাহান জন্ুজ বন্দে। নামে নারায়ণ । 

কর জোড়ে তান পদে করম বন্দন ॥” 

বিস্ভাভৃষণী মনসামঙ্গল ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খুষ্টাকে ) রচিত 

*কু্জী। মনসাপাঁচালীকারদিগের মধ্যে এক জন রাজকবির 

কবির অনেক স্থলেই অনুসরণ করিয়াছেন ; এই কারণে পরবস্তী 

অধিকাংশ মনসামঙ্গলের পুথিতে পুর্বববন্তী কবির ভাষা ও রচনার 
নিদর্শন অনেক শ্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে 

আবার গায়কগণ আপনাদের সুবিধা ও শ্রোতৃবর্গের মনো- 
রঞ্জনার্থ ব্থ কবির পাল! হইতে উপযোগী বিষয়গুলি লইয়া 

পালা প্রস্তুত করিয়াছেন, এ কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত এক খানি 

মনসামঙ্গলের পৃথিতে বহু কবির ভণিতা দৃষ্ট হয়। 

মনসার মাহাত্ম্য উপলক্ষে চাদ সদাগর ও বেন্ুলা বা বিপুলার 

চরির বর্ণনাই সকল মনসামগল বা পল্মাপুরাণের লক্ষ্য। বঙ্গের 

গ্রাম্য কবিগণ ঠাদ সদাগরের যেরূপ মানসিক তেজস্বিতা ওস্&- 

দেবের প্রতি এীকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ পুরুষ- 

কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। গ্রাম্য কবির হাতে সতী 
বেহুলার যেরূপ পতিভক্তির আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে+ জগতের 

অপর কোন স্থানে কোন কবির হাতে এরূপ সতীচরিত্র অন্ধিত 

দেখা যায় না। 

চম্পক নগরে চাদ সদাগর নামে এক জন পরম শৈব নৃপতি 

ছিলেন । কথা ছিল, মনসা দেবী চাদ সাগরের পুজা ন৷ 
পাইলে মর্ধ্যে তাহার পূজা প্রচারিত হইবে না। তাহার পুজ! 
লইবার জন্য দেবী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন । ঠাদেব “মহাজ্ঞান, 

শক্তি ছিল, তর্দবারা সর্পদ ব্যক্তিকে ভাল করিতেন। কাজেই 

প্রথমে দেবী স্থবিধা করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি 

মোহিনী মূর্তিতে টাদকে তুলাইলেন, চিনিতে না পারিয়া চা 

তাহাকে মহাজ্ঞান দিয়া ফেলিলেন। চাদের "গারুড়ী” উপাধি- 

ধারী এক অদ্বিতীয় সর্পচিকিৎসক বন্ধু ছিলেন। চাদের কোন 

পুত্রকে সাপে কামড়াইলে, গারুড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আরোগ্য 

করিতেন, স্থতরাং “মহাজ্ঞান' হরণ করিয়াও দেবীর সুবিধা 

হইল না। বিচিত্র উপায়ে গারুড়ীর প্রাণনাশ করিলেন। ততপরে 

একে একে তাহাঁব ছয়টা পুত্র সর্প দংশনে গাণ হারাইল। কিন্ত 

শিবভক্ত চাদ তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু 
সনকার দরবিগলিত অশ্রুধারা দর্শনে ও আর্তনাদ শ্রবণে গৃহে 

তাহার মন টেকিল না, তিনি সমুদ্রযাত্রায় প্রস্তত হইলেন । 

কালীদহে ঝড় উঠাইয়া মনসা দেবী তাহার "মধুকর' নামে 

সাতটা প্রকাণ্ড ডি! ডুবাইয়া দিলেন। চাদ জলে পড়িয়া 
উষ্টদেবের নাম লইয়া মরিবার জর প্রস্তত হইলেন) কিন্তু তিনি 

মরিলে মনসার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না, এ কারণ "চনসা 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) ' 

তাহাকে প্রাণ মারিলেন না। চাদ তিন, দিন পরে ভাসিতে 

ভাপিতে এক পল্লীর তীরে উঠিলেন। তথায় াদের বন্ধু চন্তু- 

কেঁতু বণিকের বাস ছিল। তিন দিন টাদের আহার হয় নাই। 

চন্ত্রকেতু অতি সমাদরে তাহার জন্য উপাদেয় আহাধ্যের বন্দো- 

বস্ত করিলেন। আহারের সময় চন্ত্রকেতু মনসার কথা পাড়ি- 

লেন। চাদ বন্ধুকে মনসাভক্ত বুঝিয়া তাহার থাগ্ভ সামগ্রী 
স্পর্ণ করিলেন না, অবিলদ্ে উঠিয়া আমিলেন। তৎপবে গ্রামে 

গামে ভিক্ষা কণিয়া কিছ চাউল সংগ্রহ করিলেন, সে চাউলও 

এুষিকে নষ্ট করিয়। ফেলিল, শেষে কলার ছোবড়া খাইয়া চারি 

দিন পবে তিনি ক্ষুধা দূর করিলেন। পরে মনসার কৌশলে পদে 
পদে লাঞ্চিত ও নিগৃহীত হইয়া ঘবে ফিরিলেন। কিছু দিন 

পরে টাদ্দের একটা অসামাগ্ত রূপবান পুর জন্মিল, তাহার নাম 

হইল “লখিন্দর | দৈবজ্ঞ বলিয়া দিল, বাঁসর ঘরে সর্পাঘাতে 

লখিন্দরের মৃত্যু হইনে। লখিন্দরের বিবাহের বয়স হইল, 

ঠাদ্দ পত্বীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসন্তেও লখিন্দবের 

বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন । সর্প প্রবেশ করিয়া দংশন করিতে 

না পাব, এরূপ কৌশলে সাতালী পব্ধতে লোহার বাসর প্রস্তুত 

হইল । সায় বেণেব কন্ঠা অসামান্ব্ন গুণশালিনী বেহুলার সহিত 

মহাসমারোহে লখিন্দবের বিবাহ হইম়্া গেল। বাপের আদরের 

মেয়ে বেছুলার বয়স তখন চতুদ্দিশ, কিন্তু সাক্ষাৎ লক্ীন্বরূপা 

বধুকে দেখিয়া চাদ বেণের চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়িগ্নাছিল। 

দৈবজ্ঞের কথা! পুর্ণ হইল, বেহুলা সমন্ত বাত্রি বিবাহের বাঁসবে 

জাগিয়। পতিকে রক্ষা করিতেছিলেন, শেষ রাত্রে আলশ্গে সতীর 

তন্ত্রা আদিল, এই ম্থযোগে লৌহগৃহ ভেদ করিয়া লখিনারকে 

সর্প দংশন করিল। লাখনারের কাতর ধ্বনিতে বেহুলার তন্দ্রা 

ভাঙ্গিল। দেখিতে দেখিতে সূর্যোদয় হইল। সনকা বেহুলার 

অন্দট ক্রন্দন শুণিয়া তাড়াতাড় লৌহ্ঘরে আসিলেন-_দেখি- 

লেন আলুণার্িত কুম্তলে সি্ররঞ্ষিত সীমন্তে জে]াতিময়ী বেহুলা 

পতিকে কোলে করিয়া বাসয়া আছেন। সনকা বেভলাকে 

'বিহ! দিনে খালি পতি” বলিয়৷ ধিক্কার দিতে দিতে পু্রশোকে 

(বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

গাঙ্গ,ড়ের কুলে লখিন্দরের শবদেহ আনীত হইল। বেছলাও 

সঙ্গে সঙ্গে নদীকৃলে পৌছিল। তাহার লজ্জা সরম নাই, এক 
মাত্র লক্ষ্য পত্ডির মুখপানে । স্ুগদ্ধি কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল। 

বেহুলা বলিয়া উঠিলেন, ইহাকে পুড়াইলে, আমিও এ সঙ্গে 

পুড়িব। ইহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয় দাও, দৈবে যদি 
ইহার দেহে জীবন সঞ্চার হয়। ভেলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাদিল, 

তাহাতে শব রক্ষিত হইল। “ বেহুলা মৃত পতিকে কোলে লইয়া 

সেই ডেগার বসিলেন। সকলে হায় হায় করিয়৷ উঠিল। 

[ ৫০ বাঙ্গালা সাহিত্য (শীক্গ্রভাব) 

আত্মীয় স্বজন কত চেষ্টা, কত অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহাকে 
ফিরাইতে পারিল না। ভ্রোতে সেই ভেলা ভাসিয়া চলিল। 

এরূপে বেহুলা সেই কলার মান্দাসে পত্তিকে বক্ষে লইয়া বু জন- 

পদ অতিক্রম করিলেন । শবদেহ গলিয়া থসিয়া পড়িতে লাগিল। 

বেহুলা সেই পুতিগন্ধময় শব কিছুতেই ছাড়িলেন না,_ যত দিন 

যাইতেছিল, ততই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছিল যে আবার 

সেই দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইবে। বছু দিন পরে নেতা 

পোপানীর ঘাটে আসিয়া ভেলা লাগিল। তখন নেতা কাপড় 

কাচিতিছে। এই নেতা এক জন সামান্ত মানবী নহে। বেহুল! 

তাহাব গুণের পরিচয় পাইয়া স্বামীকে বাচাইয়। দিবার জন্য কতই 

ক[কুতি মিনতি করিলেন | বেল! বাল্য হইতে নৃত্তযগীত শিখিয়া- 

ছিলেন । নেতা উহাকে দেবসভায় লইয়া গেল। দেবগণের 

আদেশে অনিচ্ছায় বেহুলা পতিকে খাচাইবার আশায় দেব- 

সভায় আপনার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিণেন। মে নৃত্যকলা 

আর কিছুই নহে, বেছুলার সাধনাব পরীক্ষা । সাপনায় সিদ্ধ 

হইয়াছেন, সুতরাং মনসাকে তাহার জীবনসর্বান্থ লখিন্দাবেন্ 

জীবন দান করতে হইল। 

তৎপরে বেভুলা ছয় ভান্ুরকে সপ্তীবিত করিয়া মনসার 

কপায় চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ চম্পকনগর্ধে ফিরিলেন। সনকা সপ্ত- 

পুত্রসহ পৃ্নবপুকে পাইয়া আনন্দাশ্র বিনঞ্জন করিলেন, কিন্ত 

বেহুলা তখন ও শ্বর্গৃহে পদার্পণ করিলেন না । তিনি শ্বাশড়ীকে 

জানাইজেন যে পর্যন্ত শ্বশুর মহাশয়, মনসা দেবীর পুজা না 

করিতেছেন, সে পর্যন্ত আমরা থরে গ্রাবেশ করিতে পাৰিব না। 

এ দিকে সাভালী পর্ধতে চাদ সদাগর সর্বস্ব পরিত্যাগ কবিয়া 

শিবধ্যানে নিরত। ভিনি এ সময়ে “মোহিহং” ভাবে উন্মত্ত । 

এই ধানে তিনি শিবের সাক্ষাৎ পাইলেন । তিনি যেন তাহাকে 

বলিয়া দিলেন, 'মনসাকে আমার কন্তা বলিয়া জানিবে। তুমি 

প্রতিজ্ঞ করিয়াছ যে হস্তে আমার পুজা করিয়াছ, সে হস্তে 

মনসার পুজা করিবে না; ভালই ; তুমি মুখ ফিবাইয়া বাম হস্তে 

পূজা কবিলেও মনসা গ্রহণ করিবেন ।' 

তথন চাদ থরে ফিরিলেন, দেখিলেন গান্ধুড়েব কূলে সমস্ত 

চম্পক নগর ভাঙ্গিয়া পড়িহাছে। সাত পুত্রসহ পৃত্রবধূকে 

দেখিয়া চাদ বিস্মিত হইলেন। বেহুলা তাহার পদ-গ্রাস্তে পড়িয়া 

বলিলেন, ঠি/ঞুব ! মনস| দেবাঁব পুজা কব, আমাদিগের প্রতি 

নিঠুর হইও না, নহিলে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 

সকলের কাতরোক্তিতে চাদ পুত্রবধূর কথা রক্ষা করিলেন। 

মহাসমারোহে মনদার পুজা অন্নষ্ঠিত হইল। পুজার সমূয়েও 

মনসা দেবী বেছুলাকে বলিয়/ছিলেন,-- আমি তোমার শ্বশুরের 

হিন্তাল যষ্টির ভয়ে মগ্ুপে যাইতে ইতঃস্তত করিতেছি।” | 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শাকতপ্রভাব) | [৫৯ ] ' বাঙ্গাল! সাহিত্য (শাক্প্রস্তাব্), 

বাস্তবিক শৈবদিগের প্রতি মনসাভক্তের চিত ভয় ছিল | 

মনসাভক্তগণ্ অনেক কষ্টে শৈবদ্দিগকে হস্তগত করিয়া শাক্তমত 

প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
প্রায় সকল মনসামঙলেই পূর্বতন ধর্ম ও শৈব প্রভাবের 

ছায়া বহিয়াছে। 

মহাশূন্য ধর্শরঞ্জন ও যোগেশ্বর শিৰের অগ্রেই বন্দনা! করিতে 

বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি মনসার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার 

পুর্বে বহু প্রাচীন কবি অগ্রে শিবলীলাই গান করিয়া গিয়াছেন। 

এতক্দাবা বেশ বোঝ] যায়, যে, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্তের সময় 

ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব হাস হইয়া আপিলেও শৈব মতাঁবলম্বীর 

সংখ্যাই অধিক ছিল; দেশের উচ্চ শ্রেণীর অধিকাংশ বিশেষত: 

ধনবান্ বণিকৃমাত্রেই শৈব ছিলেন, সাধারণের মনের গতি ফিরাই 
বার জন্ত মনসার মাহা প্রচারে সুপ্রাচীন বঙ্গকবিগণ লেখনী 

ধরণ করিয়াছিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই মনসার ভক্তসংখ্যা 

মনসাম্গলের অধিকাংশ প্রাচীন কবিই 

| 
| 
] 

সমস্ত বঙ্গে বিস্ৃত হইয়া পড়িয়।ছিল, তাই মনসা দেবী প্রাচীন 
আধ্যদিগের নিকট পুজিত না হইলেও এবং প্রাচীন কোন হিন্দু 

শান্সে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও এখনও তিনি 'জ্যষ্ঠ মাসের 

শুরু! দশমীর দিন বঙ্গবাসী গৃহস্থমাত্রেরই পুজা পাইয়া থাকেন। 
নঙ্গলচণ্ডীর গন বা চত্তীমঙ্গল। 

মঙ্গল-চণ্ডীর শীত বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় গ্রচলিত। 
বৃন্দাবন দাসের চৈতগ্ততাগবতে আছে-- 

“মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। 
দস্ত করি বিষহুরী পুজে কোন জনে ৪” (চৈতম্যভাগ আদি) 

সুতরাং মহাপ্রভু চৈতন্তদবেবের আবির্ভাবের পূর্ধ্ব হইতেই 

মঙ্গলচণ্ডীব গান গীত হইত। 
মঙ্গলচণ্ীৰ গান স্যষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। শাক্ত- 

প্রভাব জন সাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার কবিলে দেবীর | 

উপর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্তেই মঙ্গল- 

চণ্ডীর গান প্রচলিত হয়। 

কোন পৌরাণিক বিষয় লইয়া | 

| 
ৃ 

ূ 
ূ 

এই চণ্তীর গীতি ছুই ধারায় গীত 

হইত--এক ধার! সাধারণতঃ শুভচণ্ডী ও অপর ধারা মঙ্গলচ্তী : 
নামে খাত। এই উভয় ধারার মধ্যে শুভচপ্তীর পাচালী ও ত্রত-। 

কথাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন । পল্লীগ্রামবাসী হিন্দু গৃহস্থ শুভচস্তীর | 

গান অতি সমাদরে শুনিত, তাহাই পরে ব্রতকথায় পরিণত হয়। | 
আমাদের মনে হয়, পালবাজগণের সময়ে অর্থাৎ দেশীয় সাহিত্যে 
সংস্কৃত ভাবার প্রভাবপ্রবেশের পূর্বে শুভচণ্ডীর কথা স্থান | 

পাইুয়াছিল, তাই শুভচত্তী প্রাকৃত আকার, ধারণ করিয়া পস্ুব 

চ্নী” রূপে হিন্দুসমাঁজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । সকল মঙ্গল কর্মেই 

কর্মে স্ুবচনীর পুজা দেন এবং সববচনীর কথ শুনিয়া থাকেন। 

1 
শুভচণ্ডীর পাচালী গীত হইত, আজও বঙ্গবালাগণ সকল শুভ | 

সবচনীর কথা বা্লানী গৃহিণীমাত্রের মধ্যে প্রচলিত থাকি- 

লেও বঙ্গপাষার অতিপ্রাচীন ন্ুবচনীর পাঁচালী গানগুলি পুরুষ- 
দিগের অযত্বে অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে । দ্বিজবর, যঠীধর 

প্রভৃতি রচিত "ন্থবচনীর পীচালী” পাইয়াছি। এই পাঁচালী 

অতি ক্ষুদ্র। অতি ক্ষুদ্র হইলেও এবং তাহাতে কবিত্বের তেমন 

কিছুই পরিচয় না থাকিলেও তাহাতে এক সময়ে সাধারণ হিন্দু 
গুহস্থের মধ্যে যে সকল স্ত্রী আচার প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে কএকটা 

আচারের বেশ পরিচয় আছে । * 

সুবচনীর কথা এই,-কলিঙ্গদেশে এক অনাথ ব্রাঙ্গণী বাস 

করিতেন। তাহার একমাত্র পুর ছিল। সে পাঠশালে পড়িত্। 

অপর পড়,য়ারা ভাল ভাল জিনিস খায়, কিন্ত বরাঙ্মণপুতেব অদুষ্টে 
কিছুই জোটে না, এ কারণ সে বড় ছুঃখিত,। একরিন তাড়া- 

তাড়ি বাড়ী গিয়া তাহার ভাল জিনিষ খাহতে ইচ্ছা হইল। বাড়ী 

গিয়া মাকে বলিল, সকলেই ভাল তাল মৎস পক্ষী খাঁয়, আমাব 

থাইতে ইচ্ছা হইয়াছে । ব্রা্মণী কহিলেন, আমি কোথায় পাব? 

'দ্বলপুত্র তত্পরদিন এক খোঁড়া হাস ধরিয়া আনিয়া দিল। ব্রা্ণী 

পুত্রের পরিতোবের জন্য সেই খোড়া হাস কাটিয়া তাহার মাংস 

রাধিয়া পুত্রকে খাওয়াইল। সেই হাস কালঙ্গবাজ হরিদাসের 

ইাস না পাইয়া গ্রাঞ্জান্্চ্গণ চারিদিকে অনুসন্ধান কখিতে 

লাগিল। অবশেষে ত্রাঙ্গণীর নাছ দুয়ারে হাসের পালক দোখয়। 

রাজপুরুষেরা ছ্বিজপুত্রকে ধরিয়া প্রা চাপল । ঝাজা তাহীকে 

কারাগ।রে দিল । বৃদ্ধাব্রাহ্মণী পের জন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। 

তাহার আহার নিদ্রা গেল। ধিবারা ই কাদিতে লাগিলেন । অব- 
শেষে কেহ তাহাকে সবচনীর পুজা কগিতে বণিণ। মেই সময়ে 

সেই গ্রামে এক ঘরে স্থবচনীর পুজা হইতেছিল, ত্রাহ্মণী পেই 

ঘরে গিগা তাহাদের সঠিত গ্ুবচনীব পুথা করিলেন । ব্রাঙ্ছণার 

কাতব আহ্বান দেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল । তিনি রাজাকে স্বগে 

দেখা দিয়া বলিলেন, 'ব্রাঙ্গণপুত্র আনার ত্রত্দাস, শান্ত তাহাকে 

মুক্ত কর, নচেৎ তোর সর্বনাশ হইবে। তাহার তৃষ্টির জগ্ত তোব 

কন্তা শকুন্তলাব সহিত তাহার বিবাহ দে কলিগপাতি হবি 

দাস অত্যন্ত ভীত চিন্তে গাগ্োখান কারলেন এবং বিলম্ব না 
করিয়। লোক পাঠাইয়া ছ্বিজপুর্রকে প্রাসাদে আনাইলেন । ২" 

পবে শুভধিনে রাদকগ্তা শকুন্ঠলার সঙিত দিজপুণ্ের বিবাহ 

ব্রাহ্মণপুর্ আব খল বিলম্ব না করিয়া মহাসনা- 

দেবী শ্রণচনার গন গত 

রম সম[বোহে 

হইগ্না গেল। 

রোহে বপলঙ্গে মাহাব কাছে আসিল। 

দুঃখিনী ব্রাহ্গণী আজ হারানিপি কিরিঘা পাইয়া প 

দেবীর পুজা দিলেন। তাহা হইতেই গুধচনীর মাহাস্্য সর্ধাত্র 

প্রচারিত হইল। 

স্থবচনীর কথায় ব্রাহ্মণপুরের অনিবেদিত হংস-মাংস-ভক্ণ 



পাস ্থ-শ্শ্শ্শ্শ্শ্শ্শ্শ 

'বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) ' ৫২ ] 

ও তাহাতে ব্রাঙ্গণীর প্রশ্রয় দানে ম্পইই মনে হইবে যে তাহা 

বেদমার্গনিরত ব্রাক্গণ পরিবারের চিত্র নহে, তাহ! বেদমার্গ- 

বিরোধী অসংস্কত তান্ত্রিক সমাঞ্জের চিত্র । স্ুবচনীর ধ্ানেও 

স্ভাহার “রক্তপন্ন চতুরমখী, ত্রিনয়না, অলঙ্কৃতা, পীনোনতকুচা, 

দুকূলবসনা, হংসারূঢা, কমগুলুকরা, কালাত্রাভা, এইরূপ 

অপরূপ তান্ত্রিক মূর্তিরই পরিচঘ্র পাই । 

লক্ষাণসেনের ধর্মাধিকারী হুলাযুধ তাহার মত্তন্ক্ততস্ত্রে যে 

রূপ সংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্ববচনীর চিত্র 

সাহার পূর্ববত্তী বলিয়াই মনে হইবে। [ হলাযুধ ও বঙ্গদেশ দেখ] 
বহু কবি শ্ুবচনীর ক্ষুদ্র পাচালী রচন। করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 

ঘখন দেবা শুন্তচণ্ডী সংস্কৃত তান্ত্রিক সমীজের হস্তে মঙ্গলচণ্তীরূপে 

দেখা দিলেন, এবং তাহার গানই স্থুকবির কল্পনা-নৈপুণ্যে সাধা- |, 

রণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, তখন সুবচনীর সংক্ষিপ্ত পাঁচালী 

শুনিতে সাধারণের সেরূপ আগ্রহ রহিল না, বন্থ কৰি সুবচনীর 

গান রচনা করিলেও অনাদরে সে গুলি বিরলপ্রচার ও বিলুপ্ন 

হইল, কেবল স্ত্রী-সমাজে কথামাত্র রহিয়া গেল। 

মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করিয়া বহু কবি খ্যাতি লাভ করিয়। 

গিয়াছেন। হিন্দুব যেমন সকল আদি সংস্কত শান্ত স্ত্রাকারে 

নিবদ্ধ, সেই কূপ বঙ্গভাষায় দেবদেবীর মাহাত্মস্চক আদি 

রস্থগুলি সুত্রাকারে বা অতি সংক্ষেপেই লিখিত হ্ইয়াছে। 

সে সক্ল গ্রন্থ লোকের আগ্রহে পববর্তী কৰিগণের কাব্যনৈপুণ্ে 

বঙ্ধিতকলেবদ্ধে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । সাধা- 

বাণের কৌতুহল পরিত্ৃপ্তির জন্ঠ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজ জনার্দনের 

মঙ্গলচগ্ডিকার ক্ষুদ্র পাঁচালী উদ্ধৃত করিলীম-” 

*নিতি নিতি জনে বেমাধ আনন্দিত হইঅ|। 

পরিবার পালে সে জে মৃগাদি মারিম। ॥ 

ধনুকে জুড়িন। বান লগুড় কাধত। 

সত মগ ধাইআ। গেল ধিদ্ধা গিরিত ॥ 

বেআধ দেখি মুগ পলাইল তরানে। 

পাছে ধাএ বেমাঁধ মুগ মারিবার আসে ॥ 

বুড়! বলাহক আদি জত মৃগগন। 

মঞ্জলচণ্তীর পদে লইল সরন | 

বেআধেবে দেখিজ। দেখী উপ।অ চিন্তিল। 

দুর্গতিন।পিনী দেবী সদঅ হইল। 

স্নার গেধিক। রূপ ধরিঅ। পার্বতী । 

বেআাধ পথ জুড়িআ। রহিল ভগবতী | 

মুগএ ন| পাইআ। বেমাধ হইল চিন্তিত। 

হুনার গেধিক! পথে দেখে আচম্থিত ॥ 

ফুনার গোধিকা পাইআ হরসিত মনে । 

ধুর আগে তুলিঅ। লইল ততথনে ॥ 

বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্ত প্রভাব) 

মনে মনে ভাবি বেজ ধীরে ধীরে হাটে। 

তুরিত গমনে গেল! ঘাড়ীর নিকটে ॥ রঃ 

হরসিত মনে যেআধ গদগদ বানী। 

উচ্চৈস্বরে পুনি পুনি ডাকিল গেহিনী। 

জেন মতে ঘরে লআ থুইল গোধিক1। 

পরম নুন্দরী রূপ ধরিল চণ্তিক|॥ 

দিবারূপ দেখি তান বেআধ কালফেতু। 

গেহিনীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু ॥ 

মঙ্গলচণ্ডিক। বোলে নুন বেআধ-কোঙর। 

তুষ্ট হএ দেখ! দিল তোমার গোচর ॥ 

সম্প্রতি হইল বেআধ তোমার হব জোগ। 

পঞ্চনত সুনার অঙ্গুরী কর উপভোগ ॥ 

আজ, হতে ৰেআধ তুমি ন! জাইব! ধন। 

মুগ ন| মারিব! এহি সুলহ বচন ॥ 

অল্প দরষ অঙ্গুরী দিল! জে আমারে। 

ইহ! খাইঅ| কি করব বল তার পরে॥ 

মঙ্গলচণ্ডিক। দেবী হইল! সদঅ । 

নুনার ভাগুদ্বর় তাক দিলেক নিশ্চয় ॥ 

চগ্ডিক! প্রসাদে বেআঁধ কিতাথ হইল | 

তারপর ভগবতী অন্তর্ধান হইল। 

ধন পাইছে হেন রাঁজাএ শুনিঅ। 

ত্বরা করি কালকেতু বন্দী কৈল লআ|| 

ন্ধনে পীড়িত হইঅ। বেআধ মহাজন। 

কাদিঅ। মঙ্জল চণ্ডী করিল! সঙরন ॥” (প্রাচীন হস্তলিপি ) 

মঙ্গলচণ্ডীর যে কয়থানি পাঁচালী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, 

তন্মধ্যে দ্বিজ জনার্দন ব্যতীত মাঁণিক দত্তের গ্রস্থই উপস্থিত সর্ব- 

প্রাচীন বলিয়। মনে করি। তাহার পাচালী হইতে মনে হয়। 

গৌড়বঙ্গের £মধ্যেঃঃলক্মী সরস্বতীর বরপুত্রগণের প্রিয় আবাস 

প্রাচীন গৌড়নগরীর নিকটবর্তী ফোন স্থানে মাণিকদত্তের 

বাস ছিল। তিন প্রাচীন গৌড় অঞ্চলের নিকটবর্তী মহানন্দা, 
কালিন্দী, পুনর্ভবা, ও টাঙ্গন নদী, মোড়গ্রাম, ছাত্যাভাত্যার 

বিল ও গৌড়শ্বরীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভগবতীর স্তবের 
সময় তীহাকে দ্বারবাসিনী রলিয়া ডাঁকিয়াছেন। প্রাচীন 

গৌড়ের নিকট চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী দেবীর এক 

বিশাল মন্দির ছিল, এখন তাহার ভগ্রন্ত,প পড়িয়া! রহিয়াছে । 

রণচগ্ডিকা প্রাচীন গৌড় রাজধানীর রক্ষয়িত্রীরূপে দ্বার রক্ষা ও 
মঞজল বিধান করিতেন, এ কারণ তিনি “ঘারবামিনী” ও "মঙ্গল 

চণ্তী' উভয় নামেই পূর্বে খ্যাত ছিলেন। গোঁড়ের পুর্ববতন 
হিনু ও বৌদ্ধরাজগণ সকলেই এই রণচণ্তীর পুজা দিতেন। 
গৌড়নগরের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে পণচণ্ডীর মন্দিরও পরিত্যক্ত 
হ্য়। রণচণ্ডীর বিশাল মন্দির যে সময়ে দর্শকের মনে' বিশবয় 
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উৎপাদন করিত, শত শত যাত্রী আসিয়া তাহার পূজা দিত, 

সেই সমন্্য় অর্থাৎ গৌড়নগরের নমুদ্ধির অবস্থায় মাণিকদর্ত 
মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করেন । বিষহরীর গানরচয়িতা হরিদত্ত 

যেমন কাপ! ছিলেন, মাণিকদন্তও তন্রপ কাণা ও খেশড়া উভয়ই 

ছিলেন । পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বৌদ্ধরাঁজগণের আধিপত্যকালে 
তাহাদের উৎসাহেই রামাইপপ্ডিত বঙ্গতাষায় শন্তবাদ প্রকাশক 
শৃন্যপুরাণ প্রকাশ করেন, গৌড়াধিপ বৌদ্ধভূপালগণের আধিপত্য 
বিলুপ্ত হইলেও সেই বদ্ধমূল শূন্তবাদ জন সাধারণের মন হইতে 

ছিন্নমূল হইবার অবসর পায় নাই। তাই আমরা মাণিকদত্বের 
মঙ্গলচণ্ীতে সেই বদ্ধমূল শৃন্ভবাদ ও শৃন্টমুর্তি ধর্ম হইতে আদি- 
স্হট্টর প্রসঙ্গ পাইতেছি - 

“অনার উৎপত্তি জগৎ সংসারে 1 

হস্তপদ ন|হি ধন্রের মুণ্ড নিবজিল। 

আপনে ধন্ম গোনাশিং গেলক ধেআইল। 

গেলক ধেঅ।হন্ধে ধন্মেব মুণ্ড সিরজিলা | 

আপনে ধন্ম গোসাঞ্ি শূন্য ধেআইল । 

শুন্য ধেমাইতে ধর্মের শরীর হইল ॥ 

আপনে ধন্ম গোনাই জুঠিত ধেআইল। 

জুহিত ধিমাইতে ধঙ্মের ছুই চক্ষু হইল ॥ 

জন্ম হহল ধন্ম গোনাঞ্িঃ গুণে অনুপামা। 

পৃথিষী মিরজিআা ভেঁহে! রাখিব মহিম| ॥ 

ইন্দু জিনিয়া তবে সিন্ধু উলিল । 

মুখের অমৃত ধর্মের থসিঞ্। পড়িল ॥ 

হন্তপদ পৃথিবীতে জল উপজিল। 

জলে ত আসন গৌসাঞ্ি জলেত বৈসল॥ 

জল ভর কঞ্ঝি। ভাসেন নিরগ্রন। 

ভাঙলিতে ধন্ম গেসাই পাইল ধৈসন। 

চোদ্দ যুগ বহিঅ। গেল ততখন। 

ও রং রঃ সং 

ধর্ম বৈসন হইতে উল,ক জন্মিল। 

জোড় হস্ত করি উল,ক সম্মুখে দড়াইল ॥ 

হাঁনিঅ। কহেন কথ ত্রিদশের রাঅ। 

কহ কহ উলক কত যুগ জাঅ। 

কত যুগ গেল তবে রঙ্গার উদ্ধারণে। 

তখনে আছলাঙ আমি মন্ত্র ধিমানে £ 

মন্ত্র ধিআানে আমি ভাল পাইলাঙ বর। 

চৌন্দ যুগের কথা! স্থুন আমার গোচব | 

চৌদ্দ যুগের কথা তুমি হুন নৈরাকার। 

ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর॥ 

সম্মুখে রচিল গোাই পদমফুল। 

তাহাতে বদিআ| গেসাই জগে আদা মূল ॥ 

নান পত্র বহিম। গেল ই তিন ভুষন। 

পাতাঁল ভূবন লাগি করিল গমন ॥ 

87681 ৯৪ 

ছআদশ তৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল। 

হণ্ড করি মৃত্তিক! শরীরে বুল।ইল। 

ঘাটুল প্রমাণ মৃত্তিক| হন্তেত করিএ। 

পৃন্ত কারে ধর্ম গোসাঞ্চি উঠিল তাসিঞা | 
পুনরপি আসিয়! পঞ্সেত কৈল ভর। 

মনে মনে চিন্তে গেঁ।সাই ধশ্দ নৈরকার ॥ 

অনে মনে চিত্তে তবে ধন্্ অধিপত্তি | 

কার উপর স্থাপিখ নিম্মল বমতী ॥ 

আপনে ধর্ম গৌসাই গলমুর্তি হইল। 

গজেন উপরি বনুমন্তীকে স্বাপিল ॥ 

গজ সফিতে নারে পৃথিবীর ভর | 

গজ সহিতে পৃথিবী জায় রসতল ॥ 

গান করে দেলীর ব্রত হৃথী সর্বজয়।। 

জে ঘাটে অধহার করিব মহামায়। ॥ 

দেবীর চরণে মাণিকদত্তে গাএ। 

নায়কের *রে দুর্গ! হবে ববদাএ 1" (মঙ্গলচণ্তীর প্রাচীন হস্ত লিপি) 

মাণিকদত্তের “মঙ্গলচও্ডী” অনুস।রেও প্রথমে কলিঙগনগরে, 

তার পর গুজরাতে, ভৎপরে উপানী নগরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা 

প্রচারিত হইতে দেখা যায়। মাধবাচার্ধয, কবিক্কণ» মুকুন্দবাম 

প্রভৃতির রচনা কতকটা পৌরাণিক মতান্ুসারিণী, কিন্তু মাণিক 

ঘত্ের মঙ্গলচণ্ডীর সহিত হিন্দুপুরাণের যেন কোন সংশরব নাই। 

ছিজ জনার্দনের মত মাঁণিকদত্তের গ্রন্থেও সেরূপ কবিত্ব, লালিত্য 

বা বর্ণনামাধুর্্য নাই, ইহ যেন পদ্ের গন্ধযুক্ত গদ্য রচন। 
দ্বিজ জনার্দনের মত দ্বিজ রঘুনাঁথের মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী 

পাঁওয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থের রচনাপ্রণাঁলী দ্বিজ জনার্দনেরই 

মত। এই গ্রস্থেও তেমন কবিত্ব বা মাধুধ্য নাই-_-কালকেতু, 

ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান সোজা কথায় 

অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । 

মাণিকদত্তের মত মদনদত্তরচিত এক খানি মঙ্গলচণ্তী পাওয়া 
গিয়াছে, এখানি মাণিকদত্তের পববর্তী বলিয়াই মনে হয়। কৰি 

মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় ধিযাছেন । 

মাণিকদত্ত ও মদনদন্ডের পর মুক্তারাম সেনের চণ্ডী বা 

“সারদামঙ্গল+ উল্লেখ করিতে পার ৷ এই গ্রন্থথানি ১৪৬৯ শকে* 

বা ১৫৪৭ খুষ্টান্ষে রচিত হয়। গ্রস্থকার এইরূপে আত্মপরিচনর 

দিয়াছেন-_ 
«চাঁটেম্বরী রাজা বন্দোম পশ্চিমে সাগর । 

বাড়বঘ অনল পুব্নে তীর্থ মনোহর ॥*****" 

তাহার উত্তরে য়ন লিঙ্গ হর। 

চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর ॥ 

শপ শ্াীশিপাশি শশী তি টিটি 2 

* “গ্রহ খতু কাল শশী শিক শুভ জানি। 

মুক্তীরাম সেনে ভণে ভাৰআ ভবানী ॥" ( লারদামঙগল ) 
ঠ 



বাঙ্গালা সাহিত্য 

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ মধিকারী'। 

সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী ॥ 

চাটিগ্রাম রাজোত বন্দেম নিজ গ্রাস । 

বন্দহ জনমতৃমি দেঘগ্র।ম নাম ॥ 

আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেয়জে বিশ্রাস। 

বসতি জাহধী কুলে রাঢ় হেন নাম ॥ 

স্বদেশেতে ঘংশাবলী ছিল পূর্বাপর । 

বেদের উদ্ভব বৈদ্য পক্ষ প্রবর | 

আদা অভ্র অযুন তার্গব বাহস্পিতা'। 

স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত ॥ 

তথ! হইতে আইল! কেহ রাজসঙ্গী হইয়া । 

বাড়বাঁথ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়। ॥ 

সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেখ। 

তান পুত্র নিধিরাম স্বাগতপারব ॥ 

পিত। মোর নন্দর।ম তাহান সম্ততি। 

তিন পুত্র লেআ। কৈল দেআঙ্জে বদতি ॥ 

নেন গেবিন্দ ব্রঞ্জলাল মুকারাঁম। 

সদ এ ভঘ|নী পদে মানস বিশাস ॥ 
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি। 

তান্ জ্যেষ্ঠ ত্রাতৃন্ছত। আমার ননী ॥ 

পড়ী সঙ্গে সহগামী হইলে সর্গবাস। 

তদবধ চিত্ত মোর সদাএ উন্নান ॥ 

রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিল আশা । 

অতএব মায়ে মৌরে না! হই নিরাশ! ॥৮ 

গ্রন্থের সর্বত্রই এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়_- 
«গোৌরী-পদ-নখ-চন্দ-সৃধ। অভিলাষে। 

চকো।র হইতে সেন মুক্তার।মে ভ।ষে |” 

মুক্তাবামের ভাষায় ভাব ও কবিত্বের যথেষ্ট গরিচয় রহি- 

রাছে। এখানে একটা নমুনা দিতেছি_- 
রাগ তুডি-ঘোষ।। 

কেলি কমলে গো! ত্রিপুরসন্দরী ছোহে। 

একি অঙ্গ ছটা, কত অরুণ ঘট, 
শিধ জো।গিয়। মন মোহে। 

কালীদহে হজে মাঁত। কমলের বন। 

তদুপরি মাহেস্বরী কুসরী ববণ॥ 

অবহেলে গজ গিলে হেরিআ। অবল!। 

খেনে খেনে খেনে পেলে অতিশয় চপল। ॥ 

কোন খানে বাধ সনে মৈসে করে কেলি। 

ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে বহে একু মেলি। 

ধাথের ঠ।ই মৃগে জাই পুছুএ কুশল । 

তথাপিও কারে কেহ নাহি করে বল॥* 

মুক্তারাম আগ্াশক্তির পরিচয়ে অগ্রসর হইলেও তাহার 

হৃদয় বৈষ্চবীর ভাবে পূর্ণ, তিনি মধ্যে মধ্যে ধুয়া যে ব্রজবুলির 

£ রিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক। 

(শাক্তপ্রাব)) [ 
৮২27 পি তশাঁীশীশীক্পীশ এত ৮ ৮৩৯ 
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তৎপরে দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, ক্ষিতিচন্্র দাস 

প্রভৃতি রচিত কএক খানি ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্তী পাওয়! “গিয়াছে, 

ইহার মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ “নিত্য মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বলিয়। 

বিবৃত হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থ এক সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর 

তক্তগণ নিত্য পাঠ করিতেন বা শ্রবণ করিতেন। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, সুতরগ্র্থরূপ মঙ্গলচণ্তীর আনি পাঁচালিগুলি 

ক্রমে বদ্ধিতকলেবর হইয়া 'জাগরণ' নামে খ্যাত হয়। এই 

জাগরণ সাত দিন ও আট রাত্রি গীত হইত, এজন্য “অষ্ট মলা 

নামে খ্যাত । জাগরণের পিতৃগণের মধ্যে মুক্তারামের নাম প্রথম 

গ্রাপ্ত হই। 

বন্বাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে আমরা স্পষ্ট জানিতে 

পারি যে, চারি শতবর্ষের পুর্ব হইতেই “মঙ্গলচণ্তীর জাগরণ” 
হিনূমমাজে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় 

পরবর্তী প্রথিতণামা কবিগণেব “জাগরণ প্রচলিত ও সর্বত্র 

আদূত হইলে সেই সুপ্রাচীন অধিকাংশ জাগরণগুলি অপ্রচলিত 

ব| বিলুপু হয়া বায়। “জাগরণ লিখিয়া যে সকল কৰি 

পরে প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিয়! গিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিকম্কণ বলরাম, 

ভবানীশস্কর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, 'ও মাধবাচাধ্য সর্ব প্রপান। 

উক্ত কৰিগণের মধ্যে বলরাম কবিকঙ্কণেব শঙ্গলচণ্তী' 

অতি প্রাচীন । মেদিনীপুর ও ধাকুড়া অঞ্চলে বলবামের চণ্তীব 

গান প্রচলিত ছিল। তাভাকে লক্ষ্য করিয়াই মুকুন্দরাম গ্রস্থা- 

রস্তে বন্দনায় লিখিয়াছেন,-- 

"্গীতের গুরু বন্দিল।ম শীকবিকম্কণ।* 

কেহ কেহ মনে কবেন যে, বলরাম কবিকস্কণই ঘুকুন্দবামের 

শিক্ষাণ্তক। কিন্তু ণগীতের গুরু” উল্লেখ থাকায় মনে হয়যে 

তাহারই গান মুকুন্দরামের আদর্শ হইয়াছিল। বলরাম মুঝুন্দ- 

রামের পূর্বাবন্তী হইলেও ঠিক কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানা 
যায় নাই। তাহার রচিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। 

বলবামের পব মাঁধবাচার্যের নাম কবিতে পাবি। তিনি 

দিল্লীর অকবরের রাজত্বকালে তখনকার সপ্রগ্রামের অন্তর্গত 

ত্রিবেণীবাসী পরাশরের ওউরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫০১ শকে 

(১৫৭৯ খুষ্টান্ধে) তাহার চণ্তীর জাগরণ রচিত হয়। কেহ 

এরন্ূুপও লিখিয়াছেন যে, মাঁধবাচাধ্য ময়মনসিংহ জেলাব 

দক্ষিণাংশে পন্মাতীববন্তী নবীনপুর গ্রামে গিয়া বাস কবেন এবং 

তথায় তীহার “জাগরণ' রচিত হয়। কিন্তু মাধবাচার্যের বৃহৎ 

গ্রন্থ হইতে এরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ২১০ বর্ষের 

প্রাচীন কষ্চরামের গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, তপূর্কে মাধবাচার্যের 

গান দক্ষিণরাট়ে বিশেষ গ্রচলিত ছিল। 

মাধবাচাধ্য কোন্ আদর্শ লইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা! করেন» 
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তাহ জান! যায় নাই। তবে কবিকন্কণ মুকুন্দরাম ও মাধবা- 

চাধ্যের বর্মিত বিষয়ে, উদ্দেশে ও ভাবে অনেক স্থানে মিল 

থাকায় উভয় কবির এক প্রকার আদর্শ ছিল বলিয়াই মনে হয়। 
কবিকম্কণ মুকুন্দরাম ১৫১৫ শকে * অর্থাৎ মাধবাচাধ্যের 

“জাগরণ” রচিত হইবার ১৪ বর্ষ পরে তাহার অপুর্ব কবিকী্তি 
অভয়াম্ঙ্গলে 'দেবীর চৌতিশা” সম্পূর্ণ করেন। এরূপ স্থলে 
উভয়ের এক আদর্শ হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। 

মাধবাচাধ্যের রচনায় সরল প্রারুতিক চিত্র পরিব্যক্ত ! 

তিনি ক্ষুদ্র ঘটনা ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া যেরূপ গ্রাম্যচিত্র অঙ্কন 

করিয়াছেন, তাহা অতি স্বাভাবিক ও বেশ স্থললিত। যদি 

কবিকন্কণ মুকুন্দরাম অসাধারণ প্রতিভা লইঘা জন্ম গ্রহণ না 

করিতেন, তাহ! হইলে মাধবাঁচার্য্কেই হয়ত আমরা চণ্ডতীকবির 

শ্রেষ্ঠ আঁসনদানে অগ্রসর হইতাম। উভয় কবির রচনায় 

অনেক স্থলে নিল আছে এবং পাঠ করিলে মনে হইবে যেন 

মাধবাচার্যের কথাগুলিই মুকুন্দরাম উজ্জ্বল ভাষায় এবং অদ্বিতীয় 

কবিত্বনৈপুণ্যে পরিবর্ধিত করিয়াছেন। উভয় কবির রচনা 

তুলিয়া দেখাইতেছি,__- 
মাধবাচাধ্য 

“তবে বাটে বীরবর, গিনি মত্ত কবিবর, গজশুণ্ড জিনি কর বাট়ে। 

জতেক আখুটি সত, তার। সব পরাভূত, খেলায় জিনিতে কেহ নারে।॥ 

বাটুল বাশ লৈয়! করে, গাশুপক্ষী ঢাঁপিধারে। কীহা'র ঘরেতে নাহি জায়। 

কুঞ্চিত করিয়। আখি, থাকিয়| মারএ পাখী, ঘুরিয়া পুরিয়! পড়ে জায় ॥” 

কবিকস্কণ 
“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। 

ধলে মত্ত গজপতি, রূপে নয রতিপতিঃ সার লেচনসৃখহেতু ॥ 

নাক মুখ চক্ষু কান, কুন্দে জেন নিরমান, ছুই বাহু লোহার সাবল। 

রূপ গুণ শীলবাড়।, বাঁঢ়ে জেন হাথী কড়া, জেন গ্ঠ।ম চামর কুস্তল ॥ 

ঘিচিত্র কপালতটা, গলায় জালের কটি, কর জোড়া লোহার দিকলি। 

বুক শে।ভে বাস্নখে, অঙ্গে রাঙ্গ। ধুলি মাখে, কটিতটে শোভএ ত্রিবলি ॥ 

দুই চক্ষু জিনি নাট|, গেলে ডাণ্াগুলি ভ।টা, কানে শে।ভে ম্ষটিক কুগুল। 

পরিধান রঞ্গ। ধড়া, মন্তকে জালের দড়।, শিশু মাত্র জেমন মণ্ডল ॥ 

স্িয়। শতেক ঠেলা, জার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়। 

জে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে ন| যায় ॥ 

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, সজ।£ তাড়িয়ে ধরে, দুরে গেলে ধরাএ কুকুরে। 

বিহঙ্গন বাটুলে বিক্ধে, লতায় জড়িয়ে বাধে, স্বন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥” 

উদ্ধত উভয়ের কবিতা তুলনা করিলে মুকুন্দকামকে প্রথম 
শ্রেণির এবং মাঁধবাচার্যযকে দ্বিতীয় শ্রেণির কৰি বলিয়া মনে 

হইবে । মাধবাঁচার্যযের লেখনীতে শাস্ত ও কম্কণ রসের বর্ণনা 

অতি মি ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে -_ 

* “চাপ্য ইনু বাণ লিঙ্ধু শক নিয়োজিত। 
পঞ্চ বিংশে মেষ অংশে চৌতিশ। পূর্ণিত ॥* (কবিকন্কণ ) 

ত টে উস 

[ ৫৫ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব)' 
এ ভমরযথ। মন তথ] চলি গাও । 

আমার সংবাদ গ্রাণনাথেরে জানাও ॥ 

সেঁকথ|। কহিবে গ্রতুর ঘনাইঅ| কাছে। 

সুস্থির সম্রমে কহিও লোকে হুনে পাছে ॥ 

চরণ কমলে শত জান।ই৪ পরনাম। 

অবশেষে স্নাইও রাধার নিজ নাম ॥” (প্রাচীন হল্খলিপি) 

মাধবাচাধ্যের হাতে সমাজের চিত্র ও রাজপুরুষগণের চিত্রও 

মন্দ অন্ষিত হয় নাই। যোদ্ধা সৈম্ভগণ সম্বদ্ধে ইঙ্গিত ঝরিয়! 
কবি লিখিয়াছেন-__ 

"কোপে যোলে কালদগু, সছনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছ। কেন কর হটহাট। 
লুটিণ আব পৃরিব, কালকেতুরে ধরি, নগর করিব ধুলাপাঁট ॥” 

কবিকম্কণের প্রভাবে মাধবাচাধোর গান দক্ষিণরাড়ে 

সেরূপ আদৃত হইতে পারে নাই । কৰিব বংশধরগণ পুর্ব্ব বঙ্গে 
গিয়া বাস করেন, সেই সঙ্গে কবির 'জাগবণ, পালা গুলিও পুর্ব 
বঙ্গে আনীত হয়। পুর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আছিও মাধবা- 

চাষ্যের জাগরণ পবম সম।দরে সাধারণে শুনয়া থাকে। 

কবিকক্কণ মুকুন্দরামের নিজ পরিচয় পূর্বেই পিয়াছি। 

[ কবিকক্কণ মুতুণ্দরাম শব্দ ডরটব্য | ] 

বটতলা হইতে প্রকাশিত কবিকন্কণের চণ্তীতে-- 
“শকে রস-রন-বেদ শশাঙ্ক গশিতা। 

কত দিনে দিল! গীত হরের বনি হ। |” 

এইরূপ উক্তি থাকায় কেই কেহ ১৪৬৬ শকে চণ্তীকাব্যের 

রচনা কাল ধরিয়াছেন, কিন্তু এই শ্লেষকটা ঘে প্রক্ষিপ্ু, ইতি- 

হাসের সহিত সামঞ্রন্ত নাই, তাহা কবিকম্কাণেব বর্ণনা হইতেই 

জানা যায়। তার রচনাকাপে গোঁড়বঙ্গে রাজা মানগিংহের 

অধিকার চলিতেছিল । ১৫৮৯ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত মানসিংহের 

অপ্িকার। এরপ স্থলে হস্তপিখিত প্রাচীন পুথিতে আসর! যে 

১৫১৫ শক (১৫৯৩ খুঃ অঃ) পাহতেছি, তাহাই প্রপ্কুত বলিয়া 

গ্রহণ কবিশ্লীম। কবি ডিহ্ধার মামুদনরিফের অত্যাচারে সপ্পু 

পুব্ষের জন্মস্থান দামুন্ঠা ছাড়িতে বাণ্য হইয়াছিলেন। প্বাযাৰ 

লোঁক ঘত, শিবের চরণে রত”"--এইঝপে তিণি দামুগায় শৈব- 

প্রভাবেরই পরিচয় পিয়া! গিয়াছেন। তিনি নিজেও একজন 

শিবভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিবসংকীর্ভন রচনা করেন । 

তবে সেই গ্রন্থে তেমন কবিত্বের পরিচয় না থাকাম্ম সেৰপ 

প্রচাবিত হয় নাই। বঙ্গের পুর্ববন্তী অনেক কবি নেরূপ 

স্বপ্লাদেশে স্বস্ব মঙ্গল গীত রচনা করেন, মুধুনাবামও সেইন্প 

দেবীর ্বপ্লাদেশে দেবীর মঙ্গল লিখিয়া গিয়াছেন। 

কবিকষ্কণের চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামন্গল বাঙ্গালী গ্রাম্য- 

কবির অদ্ধিতীয় বীন্তি। কি স্বভান্তবর্ণনায়, কি সামাজিক চিত্র 
অস্কনে, কি তৎকালীন দেশের রীতিণী। ঠ প্রদর্শনে, বলিতে ধক 



টস 
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এ পধ্যন্ত বঙ্গের কোন কবিই কবিবন্কণের সমকক্ষ হইতে 

পারেন নাই। কবি অতি সামান্ বিষয়-বর্ণনা৷ কালেও 

যেরূপ অন্তরূ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা 
অন্যত্র ছুর্পভ। তিনি মিথ্যাকল্পনার একান্ত বিরোধী । কালুকেতুর 
ভয়ে পশুগণ আকুল হইয়া চণ্তীর আশ্রয় লইয়াছেন, তথন 

দেবীর সহিত পঞ্গণের কথোপকথন মধ্যে যেন কবি একটা 

পৃ রাজনৈতিক বিপ্লবের আভাসই দিয়াছেন। কবি ভালুকের 

মুখে বলিয়াছেন-__- 

“বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। 

নেউগী চোধুরী নহি ন। রাখি তামুক।” 

এরূপ অপর পশুগণের মুখে কবি যেরূপ কাতরোক্তি গ্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহাতে পশ্ুদ্বন্ছ নহে, পরোক্ষে কবি যেন মুপলমান- 

শক্তির নিকট বিড়ম্িত হিন্দু সমাজেব কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

কবি কোন রাজাধিরাঁজ অথবা কোন রাঁজপুত্রকে আপন গ্রন্থের 

নায়ক করেন নাই, স্থৃতরাং তাহার হস্তে রাজপ্রাসাদের চাক্- 

চিক্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রথম শ্রেণির চিত্র আশা করিতে পাবি 

না। তাহার মঙ্গল গীতের ছুই জন নায়ক, এক জন ব্যাধপুত্র 

কালকেত ও অপর বণিকপুত্র ধনপতি। একটার বর্ণনায় 

পর্ণকুটারবামী দরিদ্র পরিবারের দুঃখের চিত্র এবং অপরটাতে 

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ দুঃখের উজ্জল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। 

দুইটা নায়কের পরিচয় দিতেছি-- 

কাঁলকেতুর কথা । 

ইন্দ্রের এক পুত্র ছিলেন, তাহার নাঁম নীলাম্ঘর। ইন্দ্র 

শিবপুজা করিতেন, নীলাম্বর ফুল যোগাইতেন । দেবীর মায়।য় 

একধিন স্বর্ণে ফুল মিলিশ নাঁ। নীলাম্বব মূর্ত্যে আপিয়! যেখানে 

ধর্্মকেতু ব্যাধ স্বুগে বিচরণ করিতেছিল, শ্রান্ত হইয়া সেই- 

থামে উপস্থিত হইলেন । ব্যাধের সুখের জীবন দেখিয়া তাহারও 

বাঁধ হইতে সাধ হইয়াছিল। পরে ফুল লইয়া স্বর্গে গেলেন। 

ঘটনাক্রমে সেইদিন তাহার আহত ফুলের সঙ্গে একটা পোকা 

গিয়া মহাদেবকে দংশন করিল। মহাদেব কুদ্ধ হইয়া 

নীলাম্বরকে শাপ দিলেন, "তুমি মানুষ হইয়। জন্মগ্রহণ কর।” 

তাহার পত্রী ছায়াও পতির অনুসরণ করিলেন । এই নীলাম্বরই 

ব্যাধপুত্র কালকেতু এবং ছায়া ফুল্লরারূপে জন্মিলেন। 

কালকেতু দেবচরিত্র লইয়া পৃথিবীতে আসে নাই। 

কালকেতুতে আমরা এক ছুদান্ত ও অসমসাহসী ব্যাধের চিত্রই 

পাই। বাল্যকালেই ভাহার তাড়নায় শৃগাল কুকুর অস্থির, 

তাহার বাটুল প্রহারে বিমানবিহারী শত শত পক্ষী গতপ্রাণ, 

আহার জোগাইতেও গাহার মাত ত্রস্ত। একাদশ বর্ষে 

_"কালকেতুর সহিত ফুল্পরার বিবাহ উপস্থিত হইল। বরপক্ষ 

[ ৬] বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) 
সস পাপা 

হইতে মোমাই ওঝা যখন সম্বন্ধ করিতে যান, তখন ফুল্পরার 

পিতা সঙ্জয় ব্যাধ ঘটক মহাশয়কে কন্ঠার পরিষয় দিয়া বলেন, 

ফুল্লরা রূপেও যেমন গুণেও তেমন, বেশ কিনিতে বেচিতে 
পারে, ভাল রাঁধিতে জানে । বিবাহের পর ফুল্লরা স্বামীগৃহে 
আসিয়া তাহাকে রাধিয়া খাওয়াইত। কালকেতু শিকার 
করিয়া হস্তীদত্ত, চামরের পুচ্ছ, শুকরের মাংস, যাহা কিছু 

আনিত, ফুল্লরা সেই সকল মাথায় করিয়া বেচিয়৷ বেড়াইত। 

শীতাতপে ক্লেশ বোধ করিত না। তাহার হাতে বাক্স খাইয়। 

সকলেই পরিতৃপ্ত হইত। দরিদ্রের কুটারে বিষম দারিদ্র্য 

আনিয়া দেখা দিল, কাঁলকেতুকে সপ্তাহে দুই একদিন 

উপবাসী থাকিতে হইত, কিন্তু অভাগিনী ফুল্লরার নিত্যই 

উপবাঁস। কখনও অর্ধীশন, কখন তাহাঁও জুটে নাঁ। সেন্ট 

দারুণ দারিদ্যের মধ্যেও ব্যাধদম্পতীর হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে 

কিষেন একটা খ্রশ্বরিক ভাব আসিয়া উদ্দিত হইল। ব্যাঁধ- 

নন্দনের সে তেজ সেওুদ্ধত্য কিছু দিনের জন্য শিথিল হইয়া 

গেল। অনেকে ভাবিল কালকেতুকে দানো পাইয়াছে, 

ফুল্লরা খাইতে না! পাইয়া অস্থিচম্দ্সাব হইয়াছে, তথাপি 

ব্যাধনন্দনের শিকারে ভ্রক্ষেপ নাই। হঠাৎ একদিন যেন 

তাহার মোহনিজ্রা ভাঙ্গিল, সে তীর ধনুক লইয়া পশুকুল নির্মল 
করিতে ছুঁটিল। এবার তাহার প্রভার পণ্তগণ সহা করিতে পারিল 

না। সকলেই কাতর হইয়! দেবী চণ্ডীর আশ্রয় লইল। আঙ্গিত- 
বসলা মহামায়া! সেই বন্য শ্বাপদসক্কুল কাননে দেখা দিলেন, 
আনীষ বাক্যে সকলকে সাশ্বনা করিলেন। ঠিক সেই সময়ে 

কালকেতুর হৃদয় পুলকে পরিপুরিত হইল। প্রত্যুষে ব্যাধ- 
নন্দন আবার শরাসন লইয়া শিকারে ছুটিল, কিন্তু আজ 

মহামায়ার মায়ায় সমস্ত বনপ্রদেশ কি এক অদ্ভুত কুঙ্ছাটিকায় 

সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । বেলা অধিক হইল, কিন্ত আজ হ্ত্যদেবের 

দেখ! নাই ৷ পথে আসিবার সময় সে একটা ব্বর্ণগোধিকা পাইয়া 

ছিল। সমস্ত দিন বনে ঘুরিয়াও যখন শিকার জুটিল না, তখন 
মানমুখে ব্যাধনন্দন ঘরে ফিরিল, ফিরিবার সময় নিশ্বশাখায় 
আবদ্ধ সেই স্বর্ণগোধিকাটী লইয়া চলিল। কুটারে আসিয়! কাল- 
কেতু ফুল্লরাকে জানাইল, আজ এইটাকে শিকপোড়া করিয়া 

ক্ষুধা নিবারণ করিব। ফুল্লরা ছুই সের ক্ষুদ ধার করিয়া আনিয়া 

অতি কষ্টে সে দিনের আহারের যোগাড় করিল। খানিকটা 

বাদী মাংস ছিল, তাহা লইয়া কালকেতু গোলাহাটের দিকে 

বেচিতে চলিল। এদিকে ধন্গুর গুণ ছিড়িয়া গোধিকা:রূপিণী 

ভগবতী এক অপূর্ব্ব রমণী মুস্তিতে দেখ! দিলেন। সেই অপূর্ব 

ও অনিন্দা স্ুদরী মুক্তিকে হঠাৎ কুটারের দ্বারদেশে দেখিয়া 

ফুল্পরা করজোড়ে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনি? 
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কেন হেথায় আপিয়াছেন ! দেবী শ্লিতমুখে কহিলেন, আমি 

ইলাবৃত দেশের রাজকুমারী, কালকেতুকে আমি বড় ভালবাসি, 

তাই আমার পাগল স্বামীকে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি। 

দেবীর কথায় ফুল্লরা যেন বজ্বাহত হইল, তাহার বুকটা যেন 
দ্রমিয়া গেল, মনের কথ চাপিয়া৷ রাখিয়া সে দেবীকে কতই 

সতী সাধবীর ইতিহাস শুনাইল, স্বামী পাগল হইলেও তাহাকে 

ছাড়িলে পরিণামে বু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহাও 

বুঝাইয়া দিল। কিন্তু যখন তাহার হিত কথায় দেবী নড়িলেন 
না, তথন ফুব্লরা ব্যাধ-জীবনের কষ্টের কথা একে একে বলিতে 

লাগিল । ব্রারমাসই যে তাহাদের কষ্টে যায়, তাহাদের আনৃষ্টে 

'যে একদিনও শখ হয় না, তাহাও প্রকাশ করিল। তথাপি 

দেবী সরিলেন না। বিশেষতঃ দেবী যখন ফুল্পরাকে বলিলেন, 

তোমাদের চিরদিনের দ্ুঃখেব অবসান করিতে আসিয়াছি, 

আমাৰ অঙ্গের এই সমস্ত অলঙ্কার পাইবে। 

দেবীর এই কথায় ফুল্লরার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তাহার 

হৃদয়ের দেবতাকে আর একজন অধিকার করিতে আসিয়াছে, 

ভাবিয়া ফুল্লরা কাঁদিয়া ফেলিল। এখানে কালবিলঘঘ না 

করিয়া পতিসোহাগিনী ব্যাধবালা পতিকে খুঁজিতে চলিল। 

পথে কালক্কতুর সহিত দেখা হইল, কতই অভিমানে, কতই 
ছুঃখে স্বামীকে কহিল, ভগবান্ আজ বিমুখ হইয়াছেন, তোমার 
নিম্পাপ চরিত্র কেন কলঙ্কিত হইল, কাহার সুন্দরী মেয়ে ঘরে 

নিলে, কলিঙ্গরাজ শুনিলে তোমার প্রাণ লইবে, আমার 

জাতিনষ্ট করিবে । ক্ষুধায় কাতর ও পথশ্রাস্ত কালকেতু অসময়ে 
রসিকতা ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মিথ্যা হইলে 
ফুল্লরার নাক কাটিয়া! দিবে, এইরূপ শাসাইয়া, উভয়ে গৃহাভিমুখে 

ছুটিল। দ্বাবদেশে আসিয়! ভগবতীর দর্শন পাইল। ভীত ও ব্যাকুল 
হৃদয়ে কালকেতু এই অনুপযুক্ত স্থান ছাড়িয়া দেবীকে চলিয়া 
যাইতে কতই অনুরোধ করিল। কিন্ত যখন দেবী তাহাকে 

কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না, তখন কালকেতু 
অন্তাচলগামী সু:৮কে সাক্ষী করিয়া দেবীকে বধ করিবার জন্য 

ধুকে শরযোজণা করিল । কিন্ত একি, ব্যাধের হাত আর নড়িল 

ন1। তখন দেবী আপনার পরিচয় দিলেন, কিন্তু ব্যাধননান তাহার 

কথায় প্রথমে বিশ্বাস করিল না, দেবীর দশহ্জ| মৃত্তি দেখিতে 

চাহিল। তখন ভগবতী, অপূর্ব দশহুজা সুর্ঠিতে দশদিক্ 

আলোকিত করিয়া, ব্যাধনন্দনের সম্মুথে দেখা দিলেন। কালকেতু 
, সন্ত্রীক মঙ্গলচণ্ডীর পদে লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল। দেবী 
উভয়কে তুলিয়া একটা অন্গুরী দিলেন, আর ভাড়িম গাছের 

* নীচে সাত ঘড়া ধন আছে, তাহা তুলিয়া লইতে কহিলেন। 
* তখন তক্ত ব্যাধ বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, মা! আমি ধন রত্ব 
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কিছুই চাই না। আমি তোমার এ জগন্াত্রী মৃত্তি দেখিতে চাই” 
যাহ! হউক ভগবতীর আদেশে কালকেতু সাত ঘড়া ধন পাইল । 

শঙ্খদত্ব বণিক সাত কোটা টাকা দিয়া সেই অপূর্ব ক্লানুরীটা 
কিনিয়া ফেলিলেন। গুজরাতের এক বিশাল জঙ্গল গ্ষাটাইফা 

কালকেতু রাজ্য স্থাপন করিল। এ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য প্রবল 

ব্যায় ভাসাইয়া গিয়াছিল। প্রজার! সর্বস্বান্ত হইয়া গুজরাটে 

কালকেতুর রাজো গিয়া বাস করিল। পরম ধার্মিক কালকেতুর 

যত্বে ত্বানার নবরাজ্য মহাসযৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িল" কিন্তু 

অক্পদিন পরেই কালকেতুর এই অতুল গ্রশ্থ্্য অতিপ্তিকর বোধ 

হইতে লাগিল। এদিকে কলিঙ্গপতি নিজ সমৃদ্ধ রাজোর 

পতনাবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং কালকেতুকে তাহার 
মূল জানিয়া তাহার রাজ্যাক্রমণের বিপুল আয়োঞ্জন করিলেন, 

তিনি সসৈন্টে গুজরাটে আপিয় শিবির স্থাপন করিলেন । 

কালকেতু অদ্বিতীয় বীরত্ব দেখাইয়া কলিঙ্গরাঁকে পরাজয় 

করিল। কলিঙ্গপতি দেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন | কিছুদিন 

পরে আবার সৈন্যসামস্ত সংগ্রহ করিয়া গুজরাট অধিকার করিতে 

পাঠাইলেন। এবার ফুল্পরা কিছু চিন্তিত হইল। 

প্রথমে স্ত্রীর কথায় কালকেতু রণে বিমুখ হইয়াছিল, কিন্ত 
যখন শুনিল কলিঙ্গ-সৈন্ত গুজরাট উৎসর দিতেছে, প্রজার প্রাণ 

রক্ষা করিবার জন্য বীর একাকীই যুদ্ধে বাহির হইল। কিন্ত 
একাকী সেই বহু সৈম্তের সহিত কতকক্ষণ যুঝিবে। বীর 

কোঁটালের হাতে বন্দী হইল। 
মহাবীর কালকেতু লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কলিলরাজের 

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। গ্রহুরীগণ তাহার বক্ষে বৃহৎ 
পাথর চাপাইয়! দিল। ব্যাধনন্দন জীবনের নশ্বরত। বুঝিল। 

তাহার বর্তমান অবস্থা একবার ভাবিল। নিজ্জন কারাগারে ভক্ত 

প্রাণ ভরিয়া মহামায়াকে ডাকিতে লাগিল। দেবী তাহাকে 

দেখা দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, রাজা তোমায় ভেট 

দিয়া লইয়৷ যাইবে । 

এদিকে কলিঙ্গপতি সেই গভীর রাত্রে শ্বপ্র দেখিলেন, খর্পর- 

ধারিণী ভীমা বিশাললোচনা! ভৈরবী তীব্র দৃষ্টিতে তাহাকে 

মারিতে উদ্ভত হইতেছেন। যোগিণীগণ ও দানাগণ যেন তাহার 

রাজ্য ধবংস করিতেছে । আব কালকেতুকে গজপৃষ্ঠে বসাইয়! 

ইন্্রাদি দেবগণ তাহার শিরে ছত্র ধরিয়াছে। পরদিন প্রভাতে 

উঠিয়াও সংবাদ পাইলেন যে, চণ্ডীর নফরেরা তাহার সভাসদ্- 

গণের হুর্গতি করিয়াছে। 

রাঁজ। কালবিলম্ব না করিয়া নিজেই কারাগারে চলিলেন, 

তথায় বন্ধনমুক্ত কালকেতুকে দেখিয়া আরও বিশ্মিত হইলেন। 

অবশেষে তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া, উপযুক্ত রাজ-, 



স্প ০০০ 

বাঙ্গালা সাহিত্য (শাকভপ্রভাঁব) 
চ। 

পি মি এ ০৮ তল পপ পপ পিউ সত সস 

করিলেন । দেবীর কৃপায় মৃত সৈম্তগণ আবার বাচিয়। উঠিল। 
গুজরাটে আনন্দোৎসব চলিতে*লাগিল। 

অন্পদিন পরেই কালকেতুর পুষ্পকেতু নামে এক পুত্র 

জন্মিল। এদিকে তাহার অভিশাপকালও শেষ হইয়া আসিল । 

তখন ব্যাধনন্দন ভূঞ্ারাজদিগকে আনাইয়া মহাসমারোহে 

পুষ্গকেতুকে সিংহাসনে বসাইল, এবং সকলেব নিকট বিদায় 

লইয়া গড়ীব সহিত ইহলোক পরিত্যাগ করিল । 
এইবপে কলিঙ্গে ও তৎপরে গুজরাটে মঙ্গণচণ্ডীব পূজা 

প্রচালত হহয়াছিণ। কবিকন্ষণ, গুজরাট গ্রতিষ্ঠাকাঁলে 

ধেরূপ [বিভিন্ন সমাজের পরিচয় দিয়ছেম, তাহাতে তাহার 

সময়ে বিভন্ন জাতির কি কি কাজে অধিকার ছিল, তাহার 

সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তথ্পরে উজনি নগরে কিন্পে 

পূজা প্রচারিত হইল, তাহা এইকপে বর্রিত হহয়ছে। 

খুন্থন। ও ধনপতি। 

দেবী পুরুষের হাতে পুজা পাইয়াছেন। এবার স্ত্রীর হাতে 

পুজা লইতে হইবে। পন্ম'র সহিত ঘুক্তি করিয়! শেষে দেবনওকা 
রঁ্রমালাকে দিয়াই তাহার পুজা প্রচারে ইচ্ছা হইল। 

রত্রমালা স্র্ম সভায় নৃত্য আবন্ত করিল। দেবীর মায়ায় 

তাহাঁর তাল ভঙ্গ হইল। ভবানী তাহাকে অভিশাপ কৰ্িলেন 

যে তে।মার যৌবনের বড় গর্ব হইয়াছে । পৃথিবীতে গিয়া জন্ম 

গ্রহণ কর। দেবীর অভিশাপে ইছানী নগরে লক্ষপতি সদ[গরের 

রসে রস্তাবতীর গর্ভে রত্রমাল! জন্ম লইল। পিতা মাতা নম 

বাখিল খুল্লনা । এমন বপসী, এমন কমনীয়। কন্তা বণিকবংশে 

যেন আব জন্মে নাই। পিতামাতার আদবে বারবর্ষ পধ্যস্ত 

খুল্লনার বিবাহ হইল না। 

উজানী নগবে যুবক ধনপতি দর্ত নামে এক গদ্ধবণিক বাস 

করিতেন। লহনা নামে এক স্থন্দবীর সহিত তাহার প্রথম 

বিবাহ হয়। একদিন তিনি পায়বা লা খেলা করিতেছিলেন। 

হঠাৎ তাহার একটা পায়রা উড়িয়া গিয়া খুল্লনার বস্ত্রাধলে 

লুক।ইল, খুল্পনা, ধনপতির গুড় শ্বশুবের কন্যা, ধনপতি পায়রা 

চাহিতে গেলে, নবযৌবনা খুল্লনা ভগিনাপতি সম্বদ্ধ ধরিয়া 

বেশ বমষ্ট ঠা করিয়া সারয়া পড়িলেন। খুল্লনার অপুর্বরূপ 

দেখিয়া ধনপতির মাথ! ঘুরিয়া গেল, কিরূপে তাহাকে বিবাহ 

করিবেন, তখন সেই চিন্তা প্রবল হইল। ধনপতি ধনে, মানে 

কুলে খালে নি সমাজে প্রধান, কাবা নাটক পড়িয়াও পাওত। 

গুতর।ং খুল্পনার পিতা সহছ্ছে তাহাব প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 

কি কারয়। ধনপতি বিবাহ করেন? তাহার ভ্যেষ্ঠা জী তাহাকে কি 
ঙ মর 

 বলিবে। লহনা সদাগরের বিবাহেব কথা শুনিয়াছিল। গুনিয়া 

৫ 

সন্ম/নে ভূষিত করিয়া তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে অভিষিক্ত | তাহার বড়ই অভিমান হইয়াছিল। 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (শাক্ভ প্রভাব) 
০০০০০ পা শীত স্পা পসপেশশী পেস সি সস তার ০০০০ শশী শী শি 

ধনপতি লহনাকে অনেক 

মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন__ ৪ 

“রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে র্ধনের কালে। 

চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে। 

সন করি ভাসি শিরে না দেও চিরুণি। 

রৌদ্র না লয়ে কেশ শিরে বিদ্ধে বেণি। 

ঙ চে 

যুক্তি যদি দেহ সোনে কহিব প্রকাশি। 

রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী ।* 

সঃ সং ০ চে 

মি কথায় লঙ্না ভুলিল, বিশেষতঃ সে পাঁচতোল! সোণা 

পায় আর কোন আপত্তি করিল না। বিবাহের পব ধনপতি 

দ্বাদশ-বর্ধীয়া খুগ্লনাকে লহনার তস্তে সঁপিয়া দিয়া গৌড়যান্রা 

করিলেন। লহনা খুল্লনাকে যথেষ্ট ভাল বাসা দেখাইতে ক্রুটা 

করিল না। 

“ছু সতীনে প্রেম বন্ধ, দেখিয়৷ ল।গয়ে ধন্ধ, 

হবর্ণে জড়িত যেন হীর11” 

লহন! সরলা, তাহার দাসী দুর্বল! অতিকুটিলা। সে 

লহনাকে বুঝাইল, সতিনী বাঁঘনী, তাহাকে এাশয় দিতে 
নাই। প্রশ্রয় দিলে ঘোর অনি হইবে। সরলা লহ্ন। দাসীর 

কথায় ভুলিল। কিনধপে খল্লনকে সে স্বামীর চক্ষের বিষ 

করিবে, তাহার মন্ত্র তন্্ অনুসন্ধান কগিতে লাগিল। শেষে 

এক জাল পত্র খাড়া কাঁরল। তাহাতে লেখা ছিল, 

খুল্লনা আজ হঠতে ছাগল চরাইবে, ঢেঁকী শালে শুইবে, 

এক বেলা আধ পেটা ভাত খাইবে, ছেড়া খা! কাপড় 

পরিবে। খুল্লনা সেই পত্র দেখিয়া জাল বলিয়া সাব্যস্ত 

করিল, সে পঞ্র যে সাগরের নিকট হইতে আসিয়াছে, লহ্ন। 

তাহ। নান! গ্রকাবে বুঝাইবার চেষ্টা কপিল। অবশেষে লহনা 

রাগিয় উঠিল ও মারিতে গেল । খুল্লনার প্রক্কৃতি মেরূগ কলহপ্রিয় 
ছিল না। সে আত্মরক্ষা করিত গেলে, তাহার 'অস্গুরীটা হঠাৎ 

গিয়া লহনার বুকে গিয়া বাজিল, তখন লহন1 যথেষ্ট প্রহার 

আরম্ভ করিল। অবশেষে উভয়ে দন্দযুদ্ধ। মার খাইয়া খুল্লনা 
অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাণভয়ে শেষে খুল্পনা লহনার 

আদেশ পালনে বাধ্য হইল। নবযৌবন! সুন্দরী খুন্পনা ছাগ 
পাল লইয়া, অজয় নদীর কুলে বেড়াইতে চণিল, চারিদিকে শশ্ত- 

পূর্ণ কৃষিক্ষেত্র, অভাগিনী খুল্লনা মাথায় পাতা দিয়া, ছাগ 

চরাইতে যাইতেছে, কৃষকগণ তাহাকে গালাগালি দিতেছে । 

এইরূপে অতিকষ্টে এক প্রকার অনাহারে, পঠিব বিরহ বেদ- 

নায় পতিপ্রাণ! খুল্পনার এক বৎসর কাটিয়া গেল। খুক্পনার 
সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, কৰিকন্কণ খুল্লনার যে বারমাস্যা ও . 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্ত প্রভাব) 

হারা হইয়া* পড়িতে হয়, কবির অপূর্ব্ব কাব্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ 

হইতে হয়। 

এত কষ্টে, এত বৌদ্রতাপে, পথ ক্লেশে, খুল্পনা পতিবিরহ 

ভুলিতে পাঁরে নাই। বসন্তের ভ্রমর গুপঞ্ণন, কোকিলের কুহুস্বর, 

পরস্ষুটিত কুন্মসমূহের শোভা তাহাকে অধীরা করিয়াছিল। 

এইরূপ বসন্থশোৌভা দেখিতে দেখিতে নির্জন প্রান্তরে অভাগিনী 

ঘুমাইমা পড়িল, এই সময় দেবী চণ্ডী মাতৃরূপে তাহাকে স্বপ্নে 

দেখা দিয়া বলিলেন, তোর অনৃষ্টে কত কষ্ট আছে, তোর সর্ধশী 

ছাগলটাকে শগালে খাইয়াছে,_ 

“তাঁর দুখ দেখিয়। পাঁজরে বিদ্ধে ঘুন। 

আজি গে লহন। তোরে করিবেক খুন)” 

বাস্তবিক খুল্পনা জাগিয়া দেখিল, তাহার ছাগলটা নাই। 

খল্পনা তয়ে আর সেদিন ঘরে ফিবিয়া গেল না। কীদিতে 

ৃ 
| 

কাদিতে বনে বনে দুরিয়া বেড়াতে লাগিল। এই সময়ে পঞ্চ 

কন্তা আসিমা তাহাকে চণ্ডীপৃজা শিখা্ল। অভাগিনী দেবীর 

দেখা পাইল, মঙ্গলচণ্ডী তাহাকে পতিপুব্রপাভের বর দিয়া 

গেলেন । 

এতধিন ধনপতি সদাগর বাঁড়ীর কথা ত্লিয়াছিলেন। 

গৌঁড়ে তিনি কিছু ব্যসনাপন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন । যে দিন 

দেবী খুল্লনাকে বর দিয়াছিশেন, তেই রাতেই সদাগব 

খুলনাকে স্বপ্ধে দেখিলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া! বাটা 

আগিলেন। 

খুলনার ছুঃখেব রারি শেষ হইল। তাহাকে বাড়ীতে 

আসিতে না দেখিয়া, লহনা ক্ছি অন্থুতপ্ন। স্বামীর অন্থবোধ 

তাহাব মনে হইল, পর দিন প্রঙ।তে খুগ্লনা যখন বাড়ী ফিপিল, 

খন লহনা তাভাকে আর্দব ও যত্র করিয়া ববে লল। এদিকে 

ধনপতি আগিলেন,বহু লোক তাহার নহিত দেখা করিতে আসিল, 

সাধুব ঘবে ধুমধাম পাড়রা গেণ, লতনা নুতন বেশ ভুবাষ 

সক্জিত হইয়া, স্বামীর সহিত আলাপ কবিতে আসিল। ধনপতি 

লঙনার আপত্তি না শুনিয়! খুল্লনাকেই রাপিতে বপিল। খুল্ননাব 

বানা অন্ন ব্যঞ্গন খাইয়া সকলে তাহার ধন্য পন্ঠ সুখ্যাতি করিতে । 

লাগিল। সকলের খাওয়া হইলে, খুলনা গিয়া লহনার পায়ে 

ধরিয়া আনিয়া উভয়ে ভোজন কবিতে বসিল, তাৰ পর খুল্পনা 

সাধুর হচ্ছামত তাহার শযাগুহে গেল, লহনা তাহাতেও অনেক 

বাধা, 'দয়াছিল, কিন্তু খুল্লনা তাহার সে বাজে কথায় কাণ দিল 

না। সে রাত্রতে খুল্লন। আপনাব সকল দুঃখের কথা ধনপতিকে 

বলিষ্জী ফেলিল। তৎপরে ধনপতির পিস্ৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত । বণিক- 

প্লমাহজ মাল! চন্দন লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল, 'খুল্লন। 
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বনে বনে ছাগল চরাইত, তাহাকে ধনপতি কিরূপে গৃহে রাখিয়া- 

ছেন? কেহ বলিল, খুল্লনা যদি সতী হয় তবে পরীক্ষা হউক, 

নচেৎ আমরা এ বাটীতে খাইব না। যদি পরীক্ষা না হয়, তবে 

এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে । ধনপতি লক্ষ টাকা দিতেই সম্মত 

হইলেন, কিন্ত খুল্লনা তাহাতে রাজি নয়, সে বালল আজ লক্ষ 

টাকা দিলে, পরে আবার অন্ত এক কাজে দ্িগুণ চাহিতে পারে 

ও আমারও কলঙ্ক থাঁকয়া যাইবে, আমি হয় পরীক্ষা! দিব নয় 

বিষ খাইয়! মরিব। তাহাকে জলে ভুবাইয়া, আগুণে ফেলিয়া 

পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু সকল পরীক্ষা হইতে সতী উত্তীর্ণ 

হইল, তখন শক্রগণ খুল্পনাকে প্রণাম কিয়! খরে ফিরিল। 

অল্প দিন পরেই রাজাদেশে চন্দনা!দ 'আন্বার জন্ত ধন- 

পতিকে সিংহপে যাইতে হইল। তিনি সাত ডিঙ্গা বোঝাই 
কারয়া যাএার উদ্োগ কারলেন। যাাব্ঝালে খুল্লনা পাতির 

মঙ্গপার্থ মঙ্গণচপগ্ডার পুজা করিতে বঁসিরাছিণ। “ডাকিণী দেবতা” 

বলিয়া সদাগর চগ্ডার বটে লাখি মায়! চলিপেন, অবুল সমুদ্রে 

চা সেই ছর্ম্মের শোধ লইলেন। দেবী তাহার সাত ডিপগার 

মব্যে ছয় ডিঙগা তুবাহণেনঃ এক মাত্র মধুকর লতয়া সাধু 

সিংহলে উপস্থিত হহলেন। পথে কালীদহে দেবা এক অপুর্ব 

কমলে কামিনী মু্ি দেখাইয়া সাধুকে বিস্ময়ে বিমৃ্ধ করেন, 

ধনপতি [িংহলে আসিয়া সিংহপরাকে সেই অস্থৃত 

কথা শুনাইপেশ। রাজা সাধু কথাম্ম শিখাস না করিয়া 
তাহাকে এই রূপ অঙ্গীকার করাইলেন যে, কমলবনে গজ- 

লক্গীকে দেখাইতে পাবিলে রাজা তাহাকে অদ্ধ রাজ্য দিবেন, 

নতুবা সাধুকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে ইইবে। কিন্ত সাধু 

রাজাকে কাণাদহে সেই দৃশ্য দেখাইতে গাণিপেন ন।। তাহার 

যাবন্দীবন কারাবাম হইল । কারাগারে চণ্রী স্বপ্ধে দেখা ধিয়া 

ইঙ্গিত করিলেন, আগার পুজা করিলে তোর এ দুগতি দূৰ 

ভবে। কিন্ধ ধনপতি উত্তর করিলেন, এখানে প্রাণ গেলেও 

শিব চিন্ন অন্ত কাহাকেও মনে স্থান দিব না। 

এদিকে খুল্লনার এক পুএ হহল, লহনা সতাগের ঘথেঃ 

সেবা শুঞ্ধার ব্রটা করিল না । মলাধর নামে এক গন্বর্ব শিবের 

অভিশাপে খুল্লনার গঙ্ডে জন্ম লইল। তাহার নাম হইণ শ্রীপতি 

বা গ্রামন্ত। শৈশবে প্রীমন্ত বড় দুষ্ট ছিল। বয়োবৃ্ধির সঙ্গে 

বালক কাব্য অপস্কাব পড়িয়া শেষ করিল। একধিন সাধু 

নন্দন গুরু মভাঁখরকে পিজ্ঞাসা করিল, পুতনা, অজামিল হহাঝ 

অতি গহিত কাধ্য করিয়[ও মুক্তি পাইয়া্ছে, কিন্তু স্ণনথার মুন্ডি 

হওয়া দুরে বাক, তাহার নাক কাঁণ কাটা গেল, হহার কারণ 

কি? ভক্তির মব্যে আগ্মবানই ত শষ, সুপনথা সেই আত্ম- 

দান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু মহাপয় উত্তর করেন, ইহা! সকলই 
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প্রীকষের ইচ্ছা। গুরুর উত্তরে ্রীমস্ত তুষ্ট হইতে পারে লাই। 

বরং বিদ্ুপচ্ছলে গুরুকে ছুই একটা কথা শুনাইয়া দিন্বাছিল। 

গুরু তাহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ্রীমস্তকে যারপর নাই 
গালি দিলেন, শ্রীম্তও এক কালে চুপ করিয়া থাকিল না। 

কিন্ত যখন গুরু তাহার মাতার চরিত্র লক্ষ্য করিয়! কটাক্ষ 

করিলেন, তখন শ্রীমন্ত মাথা ছেট করিয়! বাড়ীতে আসিয়া 

কাদিতে লাগিল। পিতার অনুসন্ধানে সিংহলে যাইবার জন 

মেই তরুণ বয়স্ক বালক অবিলম্বে প্রস্তুত হইল। মাতার 

কাতরতা, রাজার অনুরোধ কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল 

না। সাত ডিঙ্গা লইয়া শ্রীমন্ত সিংহল অভিমুখে চলিলেন। 

পূর্বে ধনপতিও যেরূপ দেখিয়া! ছিলেন, আবার ্রীমস্ত সেইরূপ 
দেখিলেন, অনন্ত বারিধির মধ্যে কমল-বনে কমলদলবামিনী। 

আবার সিংহলরাজসভায় কমলেকামিনীর কথ! উঠিল--আবার 

শ্রীমন্ত ও দিংহলরাজ মধ্যে অঙ্গীকার বিনিময় হইল। শ্্রীমস্ত 

কমলে কামিনীক্ষে দেখাইতে পারিলে অর্দ রাজা পাইবে, 

নতুবা তাহার মাথা কাটা যাইবে। এবারেও কমলে কামিনী 

_ দেখু দিলেন না। শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া চলিল, 

হায়! তরুণ বয়স্ক বালক মাথ! দিবার জন্ত প্রস্তত হইল।-__ 

মরিবার পূর্বে শ্রীমন্ত পিতা মাতাৰ উদ্দেশে তর্পণ করিতে 
লাগিল, চক্ষের জলে তর্পণের জল মিশিয়! গেল, অবশেষে 

মনে মনে সকল আত্মীয় স্বজনের (নিকট বিদায় চাহিল। 

অবশেষে প্রীণ ভরিয়। দেবী চণ্ডিকার স্তব করিতে লাগিল, 

সেই কাতর আহ্বানে ভগবতী আর থাকিতে পারিলেন না । 

মশানে আপিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। দেবীর ভূত 
প্রেতের হাতে রাজসৈন্য মার থাইল, রাজাও পরাস্ত হইয়া 

সসৈন্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। পরে শ্রীমন্ত চত্তীর কৃপায় 

রাজাকে অপূর্বব কমল বনে কমলে কামিনী দেখাইলেন। পিতা 

পুত্রের মিলন হইল, মহা সমারোহে সিংহলপতি আপন একমাত্র 

কন্তা নুশীলাকে শ্রীমন্তের করে সম্প্রদান করিলেন। শ্রীমন্ত, 

পিতা ও পত্রীকে লইয়। গৃহে ফিরিতে প্রস্তত হইলেন। পিতৃ- 

গৃহে পতিকে রাখিবার উদ্দেশে সুশীলা স্বামীকে সিংহলের বার 

মাসের স্থুখেব চিত্র দেখাইলেন, কিন্তু সেই প্রলোভনে শ্রীমনস্ত 

মুগ্ধ হইলেন না। তিনি মাতৃচরণ দর্শন করিবার ভ্রন্ত কালবিলম্ব 

না! করিয়া! যাত্রা! করিলেন । ভগবতীর পায় জলমপ্প ডিঙগাখুলি 

আবার ভাসিয়া উঠিল, চৌদ ডিঙ্গা এবং পুত্র ও পুত্রবধূ সহ 
ধনপতি ঘরে ফিরিলেন। খুল্লনার চণ্তীপুজা সার্থক হইল। 

ধনপতি পত্রীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার হঃখ 

কাঠিনী সমস্ত জানাইলেন। যাহার জন্য তিনি সিংহলে যাত্রা 

কৰিয়াছিলেন,_- (মই শঙ্খ ও চন্দনের ভরা শকটে চাপাইয়া 
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চিনি, কয়েক কান্দি মর্তমান কলা, বিড়! বাধা গ্লান, দুখণ্ড কর! 

গুয়, আট খানা সকনাদ ও খান দশ গড়া রাজাকে ভেট দিতে 

লইলেন। রাজস্ভার গিয়! শ্রীমন্ত সিংহলগমনের অপূর্বব ইতিহাস, 
কমলের উপর কমলে কামিনীর করিগ্রাস ইত্যাদি অপরূপ কথা 

শুনাইলেন। দ্বয়ং ভবানী আসিয়া মশানে প্রীমন্তকে রক্ষা করিয়া 

ছিলেন । শ্রীমন্তের মুখে এই সব কথা কেহ বিশ্বাস করিল না । 

উজানিপতি বিক্রমকেশয়ীও সিংহল-পতিয় নায় সাধুর সহিত 

লেখা পড়া! করিয়া উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, শ্রীমস্ত যদি 
কমলে কামিনীকে দেখাইতে পারে, তবে শ্রীমন্তের সহিত আমার 

একমাত্র কন্যা জয়াবতীর বিবাহ দিবে, নচেৎ উত্তর মশানে 

শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদ হইবে। রাজাজ্ঞা পাইয়া কোটাল শ্রীমস্তকে 
ধরিয়া লইয়া চলিল, সকাতরে শ্রীমস্ত দেবীকে ডাকিতে লাগি- 

গেন। ভক্তের আহ্বানে আবার দেবী উত্তর মশানে আসিয়া 

শ্রীমস্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। দানাগণ আসিয়া রাজরন্ী- 
গণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন বিক্রমকেশরী গলায় 

কুঠার বাঁধিয়া দেবীর পায়ে গিয়া পড়িলেন। দেবীর কপায় মৃত 

সেনাগণ আবার বীচিয়া উঠিল। রাজার প্রার্থনায় মহামায়া 
কমলে কামিনী মুষ্ঠিতে দেখা দিলেন। মহাসমারোহে শ্রীমান্তের 
সহিত জয়াবতীর বিবাহ হইল। সেই সঙ্গে বিক্রমকেশরী অর্ধ 
রাজ্য শ্রীমন্তকে দান করিলেন । 

এত কাল পর্যন্ত ধনপতি চণ্তীর পুজা করেন নাই । আজ 
পুত্রের বিবাহ উৎসবে সকলেই আনন্দে নিমগ্ন, ধনপতি এই 

সময়ে মাটির শিব গড়িয়। পুজা করিত্েছেন। কিন্তু আজ তিনি কি 
অপূর্ব মুস্তি দেখিলেন ! সাধু শিবধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন 

অর্নারীশ্বর মৃত্তি, দক্ষিণ ভাগে শিব, বাম ভাগে ভবানী। সাধু 

এত দিন পরে আপনার ভ্রম বুঝিলেন, তিনি বহুবার চণ্তীর 

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়। স্তব করিলেন । 

মহামায়া! জরতী বেশে নব পরিণীত বরবধূৃকে যৌতুক দিতে 
আমিলেন। ্রমস্ত মহাঁমায়াকে ধরিয়া ফেলিলেন, ধনপতি 

ও খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয় পড়িলেন। চণ্ীর ঘটে লাথি 
মারিয়! ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়৷ ধনপতির পায়ে গোদ, 

চোখে ছানি, পিঠে কুজ্স ইত্যাদিতে তাহাকে বিরূপ করিয়া 

রাখিয়াছিল। খুল্পনার প্রার্থনায় ধনপতি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত 
হইয়া সুন্দর লাবণ্য প্রাণ্ হইলেন । ( কৰিকন্ধণ ) 

চট্টগ্রামের কায়স্থ কবি ভবানী শঙ্করও গ্রায় আড়াই শত 

বর্ষ পুর্বে একথানি চণ্ডীর জাগরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই 
জাগরণেও কায়স্থ-কবি অসাধারণ কবিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় 
দিয় গিয়াছেন। তাহার চত্তীকান্য কবিকন্ধগের কাব্যের ভুলনায় 
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হীন হইলেও তাহার কাব্য উট্টগ্রামের গৌরবপ্রকাশক বলিয়া 
অনেকেই স্বীকার করেন। গ্রন্থকার এইরূপে আত্মপরিচয় 

দান করিয়াছেন__ 
“দেব সব বশিল।ম আনন্দ হাদয়। 

ইবে আমি দেহি সন নিজ পরিচয় ॥ 

মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়া গ্রাম । 

অত্রি গোত্র কুলে জন্ম নরদ(স নাম ॥ 

মহ! ভাগাঘন্ত কারস ছিলেন নরদাস। 

বাঢ়। ভৌগে বাকি প্রদেশেতে নিবাস ॥ 

নিতা নিতা অচ্চিলেক জাহত্বীর পায়। 

তান বরে সিদ্ধশিল| পাইল! তথায় ॥ 

শিলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী 

দান ধর্ম করি সুথে বঞ্চিল অবনী ॥ 

তান বংশে জম্মিলেক কৃষা হদানন্ন। 

পূর্ধব ব্রল্স কৈল হইয়! আনন্দ ॥ 

নিরন্নের নিয়ম জে ন1জায় খণ্ডান। 

চট্টগ্রামে আমিলেক তেআগি সেই স্থান । 

চট্টগ্রাম রাজো এক দেবগ্রাম স্থানে। 

তথা গিয়। নিজ পুরী কৈল! আনন্দ মনে ॥ 

কৃষ্ণানন্দের সম্তান জন্মিল বিষ্দাস। 

মহানন্দে সেই সাধ, করিল নিবাদ॥ 

তান পুত্র নারায়ণ বকে নান। রঙ্গে । 

কুলপুরোহিত গামচন্দ্র লইয়। সঙ্গে ॥ 

তান পুর জন্মিলেক শ্রীমধুস্থদন। 

মোৰ পিতৃপিভামহ সেই মহাজন ॥ 

নিজ কুল ধর্মে রত আছিল বিশেষ । 

দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন ক্লেশ ॥ 

গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি। 

নিষাস করিলেন হুথে চক্রশাল। পুরী ॥ 

তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম প্রীয়মন্ত । 

মহাহখে বঞ্চিলেক দেই ভাগ্যৰস্ত ॥ 

আীযুত নয়নরাম তাহান তনয়। 

আমার জনক জান সেই মহাশয় ॥ 

কুল ধর্মে ্ত পৃত ছিল অনুখন। 

শঙ্কর আমার ন!ম তাহার নন্দন ॥ 

নিজ পরিচয় দিয়! সভাকার তরে। 

দেবীর প্রস্তাব গাএ ভযানীশঙ্করে | 

একান্ত হইয়! জে ভাবিয়। জগমাত|। 

প্রথমে কহিব স্ষ্টিপত্তনের কথা ॥” 

জয়নারায়ণ সেন রচিত আর একখানি চণ্ডীকাব্য উল্লেখ- 

যোগ্য । এই জয়নারায়ণ বৈগ্যরাজ রাজ-বল্লভের জ্ঞাতি। 
মাধবাচার্ধ্য, কবিকঙ্কণ, ভবানীশক্কর প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ 
উচ্চভাবের ও ভক্কিরসের প্রকষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, জয়- | 
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নারায়ণের চণ্ডতীতে তাহার বিপরীত, এই বৈগ্ভকবি পরম আদি- 
রসভক্ত |, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাকে ভারতচন্দ্রের 
শিষ্য বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন,--”ইহাঁর লেখনী ভারতচন্দ্রের 

লেখনী হইতে কতকটা সংযত ।” এই চণ্ভী-কাব্যের প্রথম 
ভাগে শিবের বিবাহ, এই প্রসঙ্গে শিষ্য গুরুর উপর তুলি ধরিতে 

অগ্রসর । কাঁমদেব হরের মোগভঙ্গ করিতে যাইতেছেন, সে 

স্থলে জয়নারায়ণের বর্ণনা অতি তেজন্বিনী, ভাষার উপর 

তিনি বেশ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তার পর তিনি পশুব্রীড়ার 

যে আবেগময় ছবি আকিয়াছেন, তাহা! অশ্লীলতা-মাখা হইলেও 

তাহাতে কৰির যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবাবেশে 

হরিণ শুকরের সঙ্গে গিয়া মিশিল, শুকরী হরিণের সঙ্গে 

খেলিতে লাগিল, মর্দন শরপ্রভাবে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপধ্যায় 

ঘটাইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার পর কবির 

বর্ণনা পড়িলে মনে হইবে, যেন তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব 

সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া! তাহারই ভাব প্রকাশ করিতেছেন । কবির 

রতিবিলাপ অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে অনুকৃত। রতি বলিতেছেন-- 

প্অন্য নায়িকার তরে, নিশীথে বঞ্চিয়। ভোরে, 

মোর কাছে এসেছিলা তুমি । 

খণ্ডিত অধীর! হৈয়া মন রাগ ন। সহিয়া, 

মন্দ কাঁজ করিছিনু আমি 

রঙ্গনের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন কিনা, 

কর্ণ উৎপলে তাড়িছিলে। 

সে অভমান মনে, করিয়! আমার সনে, 

রসরঙ্গ সকলি ত্যজিলে ।” ইত্যাদি 

প্রথম ভাগে জয়নারায়ণের এইরূপ বর্ণনা, কিন্ত এগুলি 
মূল চণ্ভীকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় নহে। তৎপরে কৰি মূল চত্তী- 
কাব্যের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাষার জোরে তিনি কবি- 

কস্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী, কিন্তু তাহার এ ধূষ্টতা 

সফল হয় নাই। তীহার চত্তীকাব্যের মধ্যে স্থলোচনা ও 

মাধবের উপাখ্যান জুড়িস্া দেওয়া হইয়াছে । কবিত্বে ও বর্ণনা- 

লাঁলিতো & উপাখ্যানটীও মন্দ হয় নাই। 

জয়ন(এ1য়ণের সময়ে শিবচরণ নামে এক দ্বিজ চণ্ীর গান 

রচনা কা.বন। ইহার বর্ণনীয় বিষয় তন্ত্র ও মার্কগ্েয় পুরাণ 

হইতে গুগাত হইলেও ইহাতে কাল-কেতুর প্রসঙ্গ থাকায় 

আমর! এখ।নিকেও মঙ্গল-চণ্ডীব গানের মধ ধরিলাম। শিবচরণ 

গৌরীমঙ্গনে মঙ্গলাচরণের পর এইন্সপ নিজ গ্রন্থের পরিচয় 

দিয়া গিয়াছেন,-- 

"নিরাকার সাকার শকতি দুই হুন। 

১ন[ইব সেই কথ। শিষের বচন ॥ 

আর 
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অপরপঞ্জে কথ! সে কখা মুন সতে। 

কালীকৃফে যুদ্ধ শিষচরণে তা কষে ॥ 
ভিজগৎ জননী জননী দেখিবায়ে। 

জ। কহিল শিতেরে হাতা ত1। কষ বিস্তায়ে । 

ভগধতী কহিলেন জাইৰ পিতার ভবন। 

ভয়ে দক্ষষজ্ঞ কথ! কহিল! ভ্রিলোচন ॥ 

শিবে তয় দিয়ে তায় অনুমতি লইল|। 

দশ মহ্থাবিদা। রূপ এমতে হইল।॥ 

সারদ| উৎসব কখ। আছে এই গানে । 

গুনিষ! আনন্দ কথ! ভকতি বিধানে? 

মহ্ঘাহুর জন্ম স্ব জতেক কথন। 

ধিত্তারিয়া কব কথ! করিব। শ্রঘণ | 

নিরাকার শক্তি দশতুজ! হইল! জাথে। 

দেখ স্তবে তেজোময় আকার পশ্চাতে ॥ 

জে কথায় নরে হবে জ্ঞানের উদয়। 

কহিব এমন কথা কথ। সুধাময় ॥ 

কায় ভেদ অভেদ শকতি হরিহরে। 

ভেদ অঙ্কুর ভল্ম হয় শুনিলে অন্তরে ॥ 

দশমীর কখ। অত মহ্াডক্তিময়। 

করুণ। কোমল কথা বিদরে হৃদয় | 

নিশুদ্ত শুস্তের কথ! কষ স্যতন। 

কাঁলীরাপ দেখিবার কহিল| বহুজন $ 

শক্তি মত কালীপদ কথ! কহিয়ছি। 

গ্রীনিবাসে কখ। তাঁর মুক্তি পাইয়াছি £ 

শিথিরাজ উপাখান কথ। সতা মত। 

নাহিক এসন ঘোর ধণ্মপথে রত ॥ 

কালকেতু ছুংখ কখ। আছে সধিস্তার। 

ধন দিয়| দয়াময়ী করিল। নিশ্তার | 

শিবচরণে কয় শুন সর্ববজনে। 

কত মঙ ভক্তিকথ। আছে এই গানে ॥” 

চর 
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মাধবাচার্যয হইতে পণ সেন পধ্যস্ত চণ্তীকাবয- 

রচয়িতৃগণ মূল চণ্ডীর পাঁলার মধো অনেক অবাস্তর বিষয় সন্নিবিষট 

করিলেও তন্মধ্যে মঙ্গলচণ্তীর খাঁটা পরিচয়ও পাইয়াছি। কিরাপে 

মঙ্গলচণ্ডীর পৃজ| প্রচারিত হইল, এ সম্বন্ধে কবিকস্কগ পদ্মার 

মুখে এইরূপ এক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন_ 
“মস গো শিখরিসৃতা। কহি তযিষাৎ কথা, 

ভোমায় পুজার ইতিহাস। 

সপ্তত্বীপে যুগে যুগে।. তোমার অর্চন! জাগে, 

আপনি করছ পরকান॥ 

দ্বাপর যুগের শেষে, কলিঙ্গ রাজার দেশে, 

বিশ্ববর্ণ। রূচিব দেহার|| 

মঙ্জলচণ্ডিক! রূপে, সপন কথিয়। তৃপে, 

পুজ। লবে দৈশ্য-হুখহর!॥ 

পশুর লইবে পূজা, মিংহে করাইবে রাজ), 

নিজ ঘণ্টা দিয়! নিরীশন। 

সম্পদ বিপদ ত্রমি, দরু দুর্ববাকর ভূমি, 

কাননে স্থাপিবে গশুগণ ॥ 

প্রথম কলির অংশে, জন্মাবে ধ্যাধের বংশে, 

মহেল্্কুমার নীলাম্বরে। 

ছলিয়! অবনী আনি, লবে তার ফুল পাণি, 

অযশেষে লবে নিজ পুরে ॥ 

রত্বমাল। রূপবতী, তাল ভঙ্গে আনি ক্ষিতি, 

জন্মাইবে ঘণিকের ঘরে। 

স্দাচ।র ধনপতি; হইৰ তাহার পতি, 

নিবসতি উল্লানী নগরে ॥ 

পতি জাব দেশাস্তর, ঘরে সত! সতন্তুর, 

ধহবিধ তারে দিব দুখ। 

কাননে পুজিব তৌমা, হব পতি প্রাণনমা) 

তুমি তারে হইবে সমুখ ॥ 

আসিবেন পতি বাসে, পতি সঙ্গে লীলারসে, 
শিবচরণের প্রস্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে । এই গ্রন্থে 

কির সেরূপ কবিতানৈপুণ্যের পরিচয় নাই বটে, কিন্ত গ্রন্থকার 

গ্রন্থ মধ্যে যেন্ধপ উদারতার পরিচয় দিয়া গিগ্লাছেন, তাহা 

তার গর্তে হধ মালাধর। 

ঘান্ধব করিব ছল, পরিক্ষাতে অনুঘল, 

হিসঙ্কটে হবে শুভকর ॥ 

বর্ধর্শের নিগড়ে বন্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা রাঁজ-আভ্ঞ। শিরে ধরি, সঙ্গে লয়ে সাত তরি, 

সন্দেহ নাই । উদ্দারতার পরিচয় একটু শুনুন _ ধনপতি চলিৰ মিংহলে। 

“চগ্ডাল উত্তম বদি ভাষে ৪ চরণ। লভ্বিয়। তোমার ঘট, ছয় ডিঙ্। হব নট, 

দ্বিজে কি ৭ বদি ন| করে ভজন ॥ হব ধন্দী রাজধল্গীশালে ॥ 

মুক্তি চাতো তক্কি জান সকলের যুল। | শ্ীপতি হইব ন্তঃ সঙ্গে সাত তরিযুত, 

নীচোত্তম জানিব। তক্তিতে পায় কুল ॥ চলিবেন পিতার উদ্দেশে। 

মুক্তিতে উত্তম যদি হয় সহ্বান। আপনি করিখে দয়া). রাজকন্যা বিতা দিয়া, 

কি হইল উত্তম হইয়। বুঝ নীচ তাষ ॥ আনিধেন আপনার দেশে ॥ 

জাতি বিচারেতে নহে উত্ত অধম । বিজ্রমকেশরী নাম, নিজ কন্ঠ! দিব দান, 

শুজন গুণেতে বুধ অধম উত্ম কেধল তোমার পুর! ফলে। 
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গর্ভে নীর ছেদ বাকি, ঘা তওবা ক্রি, 

পূজ! লবে বাস মঙ্গলে 1* (ক িকক্কণের বহনতলিখিত পুথি) 

কবিকস্কণের পূর্ব ইতিহাস হইতে এক সুদূর অতীতের 

স্থৃতি পাওয়া যাইতেছে। উহা ত্বারা মনে হয়, কলিঙ্গরাজ্যে 
পণ্ুরূপ বন্ধ অসভ্য জাতির মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডীর পুজা প্রথমে 
প্রচলিত ছিল। হজ জনার্দনের মঙ্জলচণ্তীর সুত্র গ্রন্থেও প্রথম 
পূজা বিস্তার উপলক্ষে বিদ্ধযগিরিয় উল্লেখ পাইয়াছি। বাক্- 
পতির গৌঁড়বধকাব্য পাঠেও আমরা জানিতে পারি যে খ্ৃ্ীয় 
৮ম শতাব্দের প্রথম ভাগে কনোজপতি যশোবর্শদেষ যখন 

দিখ্বিজয় উপলক্ষে বিদ্ধাগিরির জঙ্গল মধ্য দিয়া যাত্রা করেন, 

সেই সময়ে এখানে শবর জাতিকে নরশোণিত-লোলুপা মহা- 
কালীর পুজা করিতে দেখিয়াছি। এই শবরদিগের আচরণ 
ব্যাধ সদূশ। অবশেষে শবরদিগের মধ্যে কেহ কেহ কলিল- 

রাজের কতকাংশ জয় করিয়! রাজপদ লাভ করেন, প্রাচীন 

শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ সেই 
অতীত কাহিনীই কালকেতুকে লক্ষ্য করিয়া! মঙ্গলচণ্তীর মাহাত্ম্য 
প্রচারার্থ বর্ণিত হইয়াছে । অসভ্য জাতির মধ্যেই প্রথমতঃ মঙগল- 

চণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ সদাগর ধনপতি দত্ত 
“ডাকিনী দেবতা” বলিয়া প্রথমে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

অবশেষে গম্ধবণিক-পরিবার হইতেই অজয়নদের কুলে মঙ্গল- 

চণ্তীর পূজা এ্রচলিত হয় । সেও বহুদিনের কথা । কারণ আমরা 
ধন্মমঙ্গলেও অজয়নদীর তীরবর্তী ঢেকুরের অধিপতি ইছাইঘোষ 

ও হরিপালের কন্তা কানড়ার প্রসঙ্গে চণ্ডী-পূজার আভাস 

পাইয়াছি। শ্তভচণ্তী বা মঙ্গলচণ্ডী যখন উচ্চ শ্রেণির পৃজা 

পাইতে লাগিলেন, তখন দেবীর সহিত পৌরাণিক আগ্ভাশক্তির 

অভেদস্থাপনার্থ চেষ্টা হইতে লাগিল। তাই পরবস্তী গৌরী- 
মঙ্গল গ্রন্থে পৌরাণিক বা আগমোক্ত দেবীচরিত্র মুখ্য ভাবে 
এবং কালকেতুর উপাখ্যান গৌণভাবে বর্ণিত দেখা যায়। 

কালিক-মঙল। 

পৌরাণিকগণের অস্যদয়কালে কালিকা মঙ্গলচণ্ডীর স্থান 
অধিকার করিলেন । [মুসলমান আশ্রয়ে পৌরাণিক প্রভাব 

অংশ দ্রষ্টব। ] এই সময়ে মার্কগেয়পুরাণ, কালিকাপুরাণ ও 
বিভিন্ন তন্ত্রের মালমসল! লইয়া বহুতর দেবীর মঙ্গল রচিত হইতে 
লাগিল। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাস, ক্ষেমানন্ন দাস? মধুস্দন কবীন্্র, 
শ্রীনাথ, বনছুপভ, দ্বিজ হুর্গারাম, অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ, বূপ- 

নারায়ণ ঘোষ, কৃষ্রাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর, 

ভারতচন্ত্র, নিধিরাম কবিরত্ব, এবং ছ্বিজ রামনারায়ণের গ্রন্থের 

পাঁরচয় দিতেছি । 
বিদ্যানুল্দর-কথ|। 

উদ্ত কালিকামঙ্গলসমূহের মধ্যে গোবিন্দদাসের গ্রন্থই ষর্ব- 

্রাতীন ব বলিয়া: মনে করি। গোবি দাস ১৫১৭শকে ৬ (১4১৫ হ 

খষ্টাফে) আপনার ক্টলিকামঙ্গল রচনা করেন। চত্ভীমঙ্গল জাগ- 

রণের অন্ততম প্রধান কৰি ভবানীশঙ্করের মত ইনিও আপনাকে 
চট্টগ্রামের দেবগ্রামবানী ও আত্রের গোত্র নরদাসের বশীয় 

বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । আতব্রেয় গোত্র নরদাসের" বংশ 

বারেন্ত্র কায়স্থ-সমান্গে সম্মানিত, সেই নরদাসের একধার! বহ- 
কাল হইল, চট্টগ্রামে গিয়া বাম করিয়াছিলেন, কবি ভবানীশঙ্কর 

প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি। সেই দাসবংশে গোবিন্দের জন্ম । 
গোঁবিন্দদাসের “কালিকামঙ্গল” বৃহৎ গ্রন্থ, বিষয় ধরিয়া 

চারিখণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে,--প্রথমে বৃত্রান্তথুর বধ 
উপলক্ষে দেবসমাজে কালীমাহাত্মাপ্রচার, তৎপরে মার্কপ্ডের 

পুরাণ অনুসারে সুরথ রাজা ও সমাধিবৈশ্রের উপাখ্যান, অতঃপর 
বিক্রমার্দিত্যের বিবরণ এবং শেষে বিগ্যান্বন্রের কথা । এদেশে যে 

বত্রিশ সিংহাসন ও ভাঙুমতীর গল্প গ্রচলিত আছে, বিক্রমাদিত্যের 

উপাখ্যানে তাহারই কতক সন্ধান পাই। তারতচন্ত্র যে 

বিগ্যাস্ন্দরের উপাখ্যান লিখিয়৷ এদেশে প্রসিস্ হইয়া রহিয়াছেন, 
সেই বিগ্যান্ন্দরের মূল আমরা গোবিন্দদাসের কালিকা মঙ্গলে 

পাইতেছি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে ( ১৭৫২ খুঃ) 

রচিত হয়, এরূপ স্থলে তাহাদের শতাধিক বর্ষ পূর্বেই বি্ধা- 
সুন্দরের উপাখ্যানের পরিচয় পাইতেছি। গোবিন্দদাস ও 

ভারতচন্দ্রের উপাখ্যানাংশে বিশেষ প্রভ্দে না থাকিলেও নামে 

ও ঘটনাস্থানে কিছু পার্থক্য আছে। ভারতচন্দ্রকথিত বিস্তার 

পিতা বীরসিংহের রাজধানী বদ্ধমান, গোবিন্দ দাস বণিত 

বীরসিংহের রাজধানী রত্রপুর। ভারতচন্দ্র সুন্দরকে কার্ধীপুর 

হইতে আনিয়াছেন। গোবিন্দদাস সুন্দরের জন্মভূমি “গৌড় 
রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর" নির্দেশ করিয়াছেন । এইরূপে 

হীরা মাপিনীর স্থানে গোবিদদ দাসের গ্রন্থে এরস্তা 

মালিনীর” নাম পাওয়া যায়। কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দ 

দাসকে কখনই ভারতচন্ত্রের স্থানে বসান যাইতে পারে 

না, ভারতচন্্র ভাষার উপর যে অসাধারণ শক্তিচালনার পরি- 

চয় দিয়াছেন, গোধিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে তাহার অভাব 

লক্ষিত হইবে। 

নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতচন্ত্র পাঠ করিয়! যাহ! অশ্লীলতা 

মনে করেন, গোবিন্দ দাসের গ্রন্থে সেই অশ্লীলতাব অভাব। 
গোবিন্দদাসের সুন্দর একজন মন্ত্রতন্ত্রনপুণ তান্ত্রিক কালীভক্ত, 

সর্বত্র ও সর্বদাই তাহাতে যেন কালীভক্তি মুখরিত। তাহার 
শশী পপ পট প শীট কি 

.. * দজক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত। 

এই কালে রচিল কালিক! চণ্তীর গীত ॥” 

(গোবিগের কাপিকামঙ্গল) 
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পরিণত গোবিঙ্দদাসের বিদ্তাও যেন কডকটা লক্জাশীলা, অথচ 

পতিপ্রেমে অনুরক্কা, দেবীর ভক্তিরদে আগত) ভারতচগ্রের 

বিস্তার মত অতিরসিকা, অতি অধীর! ও অতি বাচাল নহে। 

গোবিদদ্ধাস একজন স্ুকৰি ছিলেন, তিন শত বর্ষের পুর্ব- 
বর্তী হইলেও তাহার ভাষায় বেশ উদ্দীপনা ও লালিত্য দৃষ্ট 
হয়। তাহার রচনার নমুনা এই-- 

"রাগ গৌরী-_গাক্ষার। 

. জয় শিবশক্কর তছ গতি। 

জয় দেবনাথ জগততারণ চরণ সরোরুহে বছ মিনতি ॥ 

সুরনদী-চক্জিম*মুকুট মালভূষণ ফণিমাল কুস্তল সোহে শ্রুতি । 

টপ মল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন রজত-ধরাধর-অঙ্গদ্াতি ॥ ; 

সররিপুত্রিপুরহরদাহন-অবহেলন-সীমবরণ শিধ যোগপতি। 

বিলসতি যোগভোগ ভববানন দীনশরণ জয় গৌরীপতি ॥ 

রাগ তুরী। 

নৌমি নম্দিকেশ ঈশ, কঠে কালকুট বিষ, 

নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেষবন্দনী। 

অর্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ; মৌলি-কেলি চতুরঙ্গ, 
অঙ্গ ভঙ্গ অতিরঙ্গ দোহে জহতনন্দিনী ॥ 

রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্ধ অঙ্গ বাধছাল, 

ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্টুমোহিনী |” ইত্যাদি 

এই কায়স্থ কবি সাধক ছিলেন, তিনি এইকপ তত্বকথারর : 

আভাস দিয়াছেন-- 

শ্চল্রর বে়িঅ। যেন আকাশের তার! । 

তেন হি ঈশ্বরী কালী বিষয়ী আন্ধার | 

প্রতিবিম্ব দেখি যেন দরপন তারা। 

সংসারের জত দেখ সেই ত শরীর! ॥ 

সমুদ্রের জল যেন নদ নদী ভরে। 

সেই জল পুনরপি মিদাএ সাগরে ॥ 

কর্মদরি বন্ধনে ঘুচএ অনুখন। 

হুকৃত দুধৃত ভোগ তুষ্জে সর্বজন ॥ 

সংযোগ বিয়োগ মত কর্মসুত্রে করে। 

বাজিকরের বাজি যেন বহুরূপ ধরে ॥ 

শ্রোত জলে যেন লৈঅ1 জাঅ যথ| তথ। | 

আবর্তে ঘুর।ইয়। নিয়। করএ একত। ॥ 

কুথায় ইন্দ্রের পুরী কুথায় শিবলোকে । 

মতি ও দেবীতকিরভাবেই হেন ভুখওড বিদীর্ণ হইয়া ড় 

| 
ূ 

॥ 
1 
। 

ৃ 

| দধিযোগে জাসকখ সুখে হুমি। 

মন গুরু মন শিষ্য বুধ সন্ধানি ॥ 

অকাঁরে উকারে আর মফারে মিলন! « 

সংযোগেতে প্রাণ রছে পরম কারণ। 

পৃথিবী সংযোগে দেখ নিজে হয় তরু। 

সংযোগ পরতে দেখ বর্ণ হয় গুরু ।” 

আমর! বৌদ্ধ-সাহিত্যে, ধর্মমঙ্গলে ও হঠযোগীদিগের গ্রন্থে 

মীননাথ ও গোরক্ষনাথের সন্ধান পাইয়াছি। গোবিন্দদাস 

ত্রাহাকে প্রধান কাঁলিকাভক্ক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন! যথা 

শতাবে ভাব ভাবে মোক্ষ ভাষেত সাধক। 

ভব ব্যতিরিক্ত যথ সঘ নিরর্থক |» 

ইক্ষুকর গুড় যেন মধুর মাঁধুরী। 

রম যেন তেন ভাধ বলিতে ন! পারি ॥ 

কেমনে জন্মেন ভাঁধ কিবা তাঁর শিক্ষ! | 

আপনে ন| জানি কোন ভাবে করি ভিক্ষ! ॥ 

মীননাঁথ নীমে ছিল এক মহাযোগী। 

ভাঁব জানিতে তেহ হইলেন বৈরাগী ॥ 

তৈল না দেন অঙ্গে বিভূতিভূষণ । 

শিরে লম্বিত জট! না পিদ্ধে বসন ॥ 

থ।ল হাতে লইঅ| যোগী ঘরে ঘরে বুংল। 

শ্বশনে মসানে বৈসে খনে তরুতলে | 

ষর্ষ। আতপ হিম সর্ধব সহ মানে। 

প্রাণায়ামে ছিল পূর্ণর্রক্ষ সন্ধানে ॥ 

নিরসন ব্রতে হৈল পরম সাধক। 

মহামায়। কুপা হৈল নিরর্থক | 

শতেক কামিনী লৈয়! কদলীর বনে। 

অতি রসে তনু ক্ষীণ হইল দিনে দিনে ॥ 

জ্ঞান ভক্তি যোগসিদ্ধি জাহ! হতে হয়। 

তারে ন! ভজিয়া তার হইল সংশয় ॥ 

গোরক্ষনীথ পরম যোগী মীননাথের শিষ্য । 

নান! যত করিলেক গুরুর উদ্দিহ্থা ॥ 

মৃত্যুপথে যাত্র। ভরে দেখিআ আসক্য। 

গুরুর উদ্দেশ তধে করিলা৷ গোরক্ষ ॥ 

মহাকালী-পীদপন্ম করিয়া! ভাবন!। 

যোঁগবলে মীননাথে করিল! চেতন! ॥ 

দেবীর প্রসাদে তার মন হৈল হ্ির। 

সেই মীননাথ দেখ দিব্য শরীর |” 

একত্র হলিএ দেখ পরম কৌতুঁকে ॥ 
জ্ঞানযোগকথ। এই পরম কারণ।. 

মনের আনর্দে সিদ্ধি গাঞ যোগিগণ ॥ 

সম.হন দেষগণ দুল প্রজাপতি। 

নেই দেবী মহাকালী পুর পরতৃতি.। 

গোবিন্দাসের পর কৃষ্খরামের ' কালিকামঙ্গল। পূর্বে 

এদেশে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, কৃষ্ণরামই বঙ্গভাষায় গ্রথম 

বিগ্কানুন্দর রচনা করেন, ততৎপরে রামপগ্রসাদ, রামপ্রসাদের 

পর ভারতচন্দ্র। প্রীণরাম বর াহার বিষাদে এইরপ 

লখিয়াছেন-- 



_ বাঙ্গাল! সাহিত্য (শা প্রভা). পি 
সি পপীপিশপিশশিশি শিপ শিস পিসি পিপিপি 

“বিধ্যান্ঙগারের এই প্রথম বিকাশ । 

* হ্িরচিল কৃষ্ণরাম নিমত। জার বাস ॥ 

তাহার রচিত পু'খি আছে ঠ'1ই ঠাই। 
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখ! পাই ॥ 

পরেতে ভারতচন্ত্র অন্নদামললে । 

রচিলেন উপাখ্যান প্রনঙ্গের ছলে ॥” (প্রাপরাষের হিদ্যানুল্গর) 

দক্ষিণরাড়ীয় কায়স্থকুলে কৃষ্ণরামের জন্ম। ক্কষ্রামের 

পিতার নাম ভগবতীন্গাস। বেলঘরিয়া ষ্েননের অর্দক্রোশ 

দুরে অবস্থিত নিমতা গ্রামে তাহার বাস ছিল। কেবল 

কালিকামঙ্গল বলিয়া নহে, তিনি শীতলামঙ্গল, যগিমঙ্গল, 

দক্ষিণরায় ও কাঁনুরায়ের মাহাত্ম্যপ্রকাশক রায়মঙ্গল প্রভৃতি 

নাঁনা সম্প্রদায়ের উপযোগী নানা গ্রন্থ লিখিয় সমস্ত রাচ়ে এক 

সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্র 

যে বিগ্যান্ুন্দর প্রকাশ করেন, তাহাদের আদর্শ কৃষ্ণরামের 

কাঁলিকামঙ্গল। এই গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার সন 

তারিখ না থাঁকিলেও কৰি ১৬০৮ শকে অর্থাৎ এখন হইতে 

২২০ বর্ষ পূর্বে তাহার "রায়মঙ্গল' রচনা করেন। এ সময়ে বা 

তাহার কিছু পরে কাঁলিকামলগল রচিত হয়। বিদ্ধান্্ন্দরের যে 

'লিপিচাতুর্যের ও বাক্যবিন্তাসের জন্ত রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রের 

প্রশংসা! করিয়া থাঁকি, তাহার অনেক্ দৃষ্টান্ত আমরা রুষ্রামের 

গ্রন্থেই পাইয়াছি। তাহার বর্ণনা অতি চমৎকার) কবিত্বে, 

লালিত্যে ও ভাবে কৃষ্ণরামের গ্রস্থথানিও বাঙ্গীলীর আদরের 

জিনিষ বটে ! ভারতচন্ত্র অনেক স্থলে যে তাহার রত্বরাঁজি আহরণ 

করিয়া গুণাকর হইয়াছেন, তাহা! উভয় গ্রন্থ মিলাইলেই বুঝিতে 

পারা যায়। 

কুষ্ণরামের অল্পকাঁল পরেই ক্ষেমানন্দ একখানি কালিকামস্রল 

রচনা করেন, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। 

এই সময় মধুস্থদন কবীন্ত্র নামে একজন রাঢ়বাসী স্ুকবি 

কালিকামঙ্গল প্রকাঁশ করেন। তাহার কালিকামঙগলে পুরাণের 

আদর্শ লইয্বা সবিস্তার দেবীর লীল| প্রকাশিত। তাহার 

্স্থথানি বৃহৎ হইলেও তাহাতে বিগ্ান্থন্দরের অংশ অতি 

সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । কবীন্দ্রের রচনা মধুর, ভাবপ্রবণ 
ও স্ুললিত । 

ক্বীন্দ্রের পর রামপ্রসাদ কবিরঞ্জনের কালিকামঙগল। 

রামপ্রসাদ সেন একজন সৃকবি, স্থলেখক, ও একজন পরম 

সধেক। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাহার পিতৃস্বসার জামাতা 

রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছিলেন। 

প্রথমে তিনি রিগ্যান্ুন্দর ও তৎপরে রাজকিশোরের আদেশে 

প্ক্ালীকীর্ভন” রচন1 করেন। ১৭৫৮ থুষ্টাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
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[0৬৫3 বাঙ্গাল! সাহিত্য 'শাক্তপ্রভাং টাকি 
পপ তি ত ০৩ শী শিপ কিসিপী স্পা পপ 

রাম ্রস্মদকে ১০ বিঘা ভুমিদান করিলেও কবির নবীয়ার 
রাজসভায় যান নাই, তিনি নিজ জন্মভূমি কুমাহট পল্লীতেই 
বাস করিতেন এদং এখানেই মহারাজ কৃষ্চচন্ত্রের সহিত্ তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। [ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন দেখ। ] 

কবির আত্মপরিচয় হইতেই জানিতে পারি-_ধে তিনি 

কুমারহট্র রামকৃষ্চ-মণ্ডপে সাধনা করিতেন, দৈব-ঘটনার সিদ্ধি- 

লাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে পুণ্যবলে তীহার স্রীর 

অনেকটা সফলতা ঘটিগ্নাছিন, তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 

করিয়। গিয়াছেন-_ 
প্ধন্য দারা স্বপ্রে তারা প্রত্যাদেশ তায়ে। 

অ।মি কি অধম এত বিমুখ আমারে | 

জনা জন্মে বিকায়েছি পাদপক্পে তব। 

কহিবার নছে তাহ! সে কথ। কি কব ॥” 

সাধক কবি তাহার শ্ঠামাদঙীতে যে ভক্তি ও সাধনার 

অমুতময় ফল প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহার বিগ্যাস্ুন্দরে সেরূপ 

হৃদয়াবেগ, ভাষার লালিত্য ও অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির নিদর্শন নাই। 

বিদ্যাঙ্ন্দরে তিনি বাঙ্গালা পদের সহিত সংস্কৃত কথা মিশাইতে 

গিয়া বরং ক্তাহার রচনার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ১ 

অনেক স্থান শ্রুতিকটু হুইয়! উপহাসজনক হইয়াছে । 
পর্ণকুটীরবাসী যেমন রাঁজগ্রাসাদের সমৃদ্ধি দর্শন না করিয়! ' 

কল্পন। বলে সেই সমৃদ্ধির পরিচয় দিলে যেমন পদে পব্দে 

কাহার অজ্ঞতার পরিচয় আসিয়া পড়ে, সাধক রামপ্রসাদের 

হাঁতে সৌন্দর্যের বর্ণনাও অনেক স্থলে প্রায় এইরূপ হইয়াছে। 
তবে মধ্যে মধ্যে তাহার কবিত্বেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায় । 

রামপ্রসাঁদের বিদ্বাসুন্দরের আদর্শ কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল। 

আবার ভারতচন্দের আদর্শ কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ উভয়েরই 

্রস্থ। কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গলে অনেক স্থলে যেরপ বর্ণন! 

ক্রিয়াছেন-_তাহার কোন কোন অংশ রামগ্রসার্দের বিগ্যা- 

স্বন্দরে এবং কোন কোন অংশ ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্ন্দরে অনুকৃত 

বা অবিকল উদ্ধত দেখা যায়। 

কুষ্চবাম, রাম প্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কালিকামঙগলে কিরূপ 

মিল, তাহার ছুই একস্থান উদ্ধৃত কবিয়া দেখাইতেছি-_ 

কৃষ্করমের বিদ্যান্ন্দর-__ 

১। পবুঝিয়া বিদ্যার মনে বাঁড়িল আহল।দ। 

হেন কালে মুর করি! কেকানাদ ॥ 

সুন্দর কেমন কবি বুষ্িতে পদ্মিনী । 

সথীরে লিজ্ঞাস। করে কি ডাকে স্বজনি ॥” 

ভারতচন্দ্রের বিদ্যানুন্দর-_ 

১। “হেন কালে ময়ূর ডাকিল সহ পাশে। 

কি ডাকে বলিয়। বিদ্যা! সখীরে জিজ্ঞাসে |” 



* া্গাল। সাহিত্য (শাভভপ্রভাব্)া [৬৬ ] 
ল্য ১ 

"অগুর চন্দন চুয়! চাইতে চাইতে। 

*. চক্ষুঠিকরিয়! জায় আছে কি পাইতে ॥ 

₹। আয়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। 

আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই, 

ভারতচঞ্রের বিদানলার-_ 

“আটগণে অ।ধসর আনিয়াছি চিনি ॥ 

- অন্ত লোকে ভূর! দেয় ভাগে আমি চিনি 

হ। ছুলডচনান চুয়। লঙ্গ জায়ফল। 
সবলগ দেখমু, হাটে নাহি খর ফল ॥* 

রামপ্রনদের বিদ্যানুন্দর__ 

৩। “ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দ, সুধায়। 

লুপ্ত গাত্র তত্র সংকর নেত্র রেখ! জায় ॥ 

নাঁভিপন্ম পরিহরি মস্ত মধু পান। 

স্্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুস্ত গ্থান। 

কিন্ক। লোমরাজি হলে বিদি- বিচক্ষণ 

যৌবন কৈশোর ঘবন্ম করিল ভগ্রন॥” 

সারতচলোর বিদ্যাছন্দর-_. 

৩।, “কাড়ি নিল সৃগমদ নয়ন ছিলে? 

কাদেরে কলঙ্ক। চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ॥ 

নাঁতিপন্মে যেতে কাম কুচশন্তু বলে। 

ধরল কুন্তল তার রোমাবল। ছলে ।” 

রামগ্রসাদের বিদ)া চন্দ র-- 

৪1) কোন্ ঝা বড়াই কাম পঞ্চশর তৃণে। 

কত কোটি খর শর মে নয়ন কোণে $” 

ভারতচন্দ্রর বিদ্য।নরন্দর__ 

৪ “ফেব করে কামশরে কটাক্ষের সম। 

কটুতার় কোটী কোটী কালকুট সম॥” 

রাম প্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিগ্ঠান্ুন্দর আলোচনা করিলে 

মনে হয় বটে যে,রায়গুণাকর কবিরঞ্জনের অনুসরণ করিয়াছেন । 

কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। উভয়েই কৃণ্ৎরামের অনুগামী হুইয়- 

ছেন, এ কাঁরণ উভয়ের ভাবে ও ভাষায় সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। 

পূর্ধ্বে ভারতচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ 

নিশ্রয়োজন। [ ভারতচন্ত্র শক দ্রষ্টব্য ] 

ভারতচন্ত্র বহুগ্রন্থ রচনা করিলেও তাহার কালিকামঙ্জল 

ব। অন্নদ[মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা ও বঙ্গের সর্বত্র প্রসিক্ধ। গোবিন্দদাস 

ও কৃঞ্চরামের কালিকামঙগলের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও ৩ অংশে 

বিভক্ত, ১মাংশে দক্ষষজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্্মাণ, 

হরিছোড়ের কথা, ভবানন্দের জন্ম ওতুতি ১ ২য়াংশে বিদ্যা সুন্দ- 

রের পালা এবং ৩স়াংশে মানসিংহের গৌঁড়ে আগমন, যশৌর- 

জয়, ভবাননের দি্লীযাত্রা, ' সম্াট জাহাঙ্গীরের সহিত কথা 

ও তাহার স্বদেশে গ্রত্যাগমন গ্রতৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 

বাঙ্গীল সাহিত্7 (শা গ্রভার্ব) 

একদিন নদীয়া-রাজানুগুজীত ভারতচন্ত্রের যেন্নপ আঘর 

ছিল, অপর কোন কবির তাগ্যে সেক্ধপ আদর ঘটিয়াছিল, 
কি না সঙ্গেহ ! যে সময়ে মুসলমান-নবাবগণের গৌরবরবি 
অস্তমিত প্রায়, যে সময়ে নানা বৈদেশিক বণিকগণের ফুট বড়" 
যন্ত্রে, উচ্চপদস্থ মুসলমাঁনগণের বিলাসিতায় এবং হিন্দু রাঁজ- 

পুরুষগণের ধর্মহীনতায় বঙ্গসমাজে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত, 

যে সময়ে সাধারণের হ্বদয় হইতে উচ্চ আদর্শ এক গ্রকার 

বিলুপ্তপ্রায়, বাঙ্গালার সেই সামাপ্সিক ও নৈতিক দুর্দিনে ভারত- 

চন্দ্র কালিকামঙ্গল লিখিতে অগ্রসর হুইচলন। দেশের রুচি 

অনুসারে তাহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইল । এই কারণেই 
ভারতচন্ত্রের কাব্যে হিন্দুলমাঞ্জের উচ্চ আদর্শ, উচ্চভাৰ এবং 
উচ্চলক্ষ্য যেন স্থান পাঁয় নাই। বিলাসের, লাম্পট্যের এবং 

পরপ্রীকাতরতার দ্বণিত চিত্র যেন তাঁহার শবকাব্যের অলীভূত 
হইয়াছে । কবি ভারতচন্ত্র সংস্কৃত কাবোর শব্বরাজি আহরণ 

করিয়া শবনৈপুণ্যে পূর্ববর্তী কাঁলিকামঙ্গলের সকল কবিকে 
পরাভূত করিয়াছেন, দেই শবমন্ত্রেই যেন বঙ্গবাঁসী বিমুগ্ধ) সেই 
সঙ্গে উচ্চ ভাবের ও উচ্চ আদর্শের বিগ্বান্ন্দরগুলিও ভুলিয়া- 

ছেন। ভারতচন্দের সহিত যেন ভাবয়ুগ বিলুপ্ত ও শব্যুগ প্রতি 

ঠিত হইল। শব্দসাঁধনায় ভারতচন্দর প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। রামগ্রসাদ সেন নিজ গ্রন্থে সংস্কতের অন্গকরণ 

করিতে গিয়া নিক্ষল হইয়াছেন, সংস্কতবিৎ ভারতচন্ত্র সেই স্থলে 

অসাধারণ সফলতা প্রদশন করিয়াছেন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনার 

মধ্যে চিত্তাকর্ষক স্গিগ্োঁজ্জল প্রতিভা! যেন মুখরিত হইয়াছে। 

ভবানন্দের ছুই স্ত্রীর মধো কলহ, ও হরিহোঁড়ের কথায় কবি বেশ 

পরিহাঁস-রদিকতাঁর পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ- 

ত্যাগের পর ভূজঙ্গপ্রধাতছন্দে তিনি যে শিবের ভৈরবমৃণ্ত 

আকয়াছেন, স্তাহাতে ভাষা ও ছন্দের উপর কবির অপূর্ব 

ক্ষমতা লক্ষিত হইবে। ভারতচন্ত্রের শবসম্পদ ও ছন্দোবন্ধ 

লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাহার কাব্যকে “ভাষার তান্বমহল” 

আখ্যা দিয়াছেন । 

বাম গ্রসাদের বিস্মানুনারে প্রথম বর্ধমানের উল্লেখ পাই, 
তাহাই পরে ভারতচন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন । ভারতচন্দ্রের কাল্ননিক 

নুড়ঙ্গের বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে বর্ধমানে সুরঙ্ক ধুঁজিতে 
যান, কিন্ত আমর! পূর্বেই দেখাইয়াছি, বঙ্গীয় বিভাহুন্দরের আদি 
কৰি গোবন্দদাস, অথবা তৎপরবর্তী কষ্রামের গ্রান্থেও বর্ধ- 
মানের কণ নাই । এমন কি, সংস্কৃত বিস্াজন্দরের রচয়িতা) 
ৰররুচিও বর্ধমান স্থানে উজ্জয়নী নির্দেশ করিপ্াছেন | ভারত. 

চন্দ্রের কালিকামঙ্গল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রথম গীত হব, 

ডিংসাইগ্রামী নীলমণি কগাত্বরণ প্রথম গান করেন & ০ 



াঙ্গাল! সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) 
“বেদে খবি রস লয়ে রঙ্গ নিরূপিল|। 

সেই শকে এই গীত ভারত রচিল। 1 

জননদা-মঙ্গলের উক্ত বচন হইতে জানা যায় ধে ১৬৭৪ শকে 

(১৭৫২ খুঃ অব) ভারতচন্ত্রের গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার চারি 
বর্ষ পরে নিধিরাম কবিরত্ব কালিকামঙ্গল রচন! করেন । * 

নিধিরামের কোথায় বাস ছিল ঠিক জানা ধায় না। কেহ কেহ 
বলেন, চট্টগ্রাম পটীয়৷ থানার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে তাহার 
বাস ছিল। তিনি আপনার কালিকামঙ্গলে দুর্মভি আচার্য্ের 

পুত্র ও জ্যোতিধিবদ.কুলজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন-__ 
“আনলো নয়নের জলে পাখালিলো পাএ। 
ভুম্ব্ড আচার্য্য সত নিধির গাএ। 

জোড় হস্তে মাঁলনীরে জিজ্ঞাস « জত। 

প্রীকধিরতন ভনে জোতিব্বিদ জাত ॥” 

“বন্দি বাণী পদান্বজ, গঙ্গারাস সতামুজ, 

জোতিবিবিদ্ কুলেতে উৎপস্তি।” 

*৫গুরু রামচল্ল পদ ধরিয়! মাথায়। 

লক্ত্রীর নন্দন কধি নিধিয়ামে গায় ॥” 

নিধিরাম কালিকামঙ্গলে যে বিগ্ান্ুন্দরের পরিচয় দিয়াছেন, 

বিষয় ও ভাবে পূর্ববর্তী কালিকামঙ্গল গুলির সহিত অনেকটা 
সামগ্রস্ত থাকিলেও তাহার ঘটনা -স্থান ভিন্ন । নিধিরাম স্বন্দরকে 
রত্বাবতীবাসী করিয়াছেন, তাহার সুন্বরের পিতার নাম গুণ1- 

সার, মাতার নাম কলাবতী, এইরূপ বিগ্ভার পিতার নাম বিক্রম- 

কেশরী, মাতার নাম চন্দ্ররেখা, বিক্রমকেশরীর রাজধানী উজ্জ- 

য়িনী। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতচন্দ্র বিগ্যান্্রন্দরের শেষে বিগ্যার 

মুখে যে বারমাস বর্ণনা করিয়াছেন, নিধিরাম সেই বারমাসটা 
স্থন্দরের কে আরোপিত করিয়াছেন। স্থন্দর যখন উজ্জয়িনী 

যাত্রা করেন, সেই সময় কবি দ্ুন্দরের মুখে বাবমাস গানটা 

প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়ের বারমাসের কিছু মাত্র গ্রভেদ 

নাই। নিধিরাম, ভারতচন্ত্ের গ্রন্থ হইতে অপহরণ করিয়াছেন 
বলিয়! মনে হয় না, সম্ভবতঃ--গায়কদের দোষে নিধিরামের 

গ্রন্থে প্রক্ষিণ্ড হইয়াছে অথবা উভয় কবির পুর্বে উক্ত বার- 
মাসাটা প্রচলিত হইয়া! থাকিবে এবং উভয় কবি গ্রহণ করিয়া 
থাকিবেন। 

নিধিরামের গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের তুলনায় অনেক অংশে হীন 

বলিয়া প্রতিপল্প হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এই 
গ্রন্থ যে একেবারে লৌন্দর্ধ্য ও লালিত্যহীন তাহা নহে । নিধি- 

রাজমর রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে-_- 

। পশকাক! যোড়শ শত ঘালনিবি খু । 

দৈঘবিদ্ বিরচিত নিধিরাম শি ৪” ( ববিরত্্বের বিদ্যানুল্দর ) 

[ ৬৭ ] 
০১৯৯ ০ টি 

বাঙ্গালা সাহিত্য (শাজপ্রভাব), * 
টগর সপ 

“নুঙ্গরাঁর মুপখানি দেখি যুবয়াজ। 
কলঙ্ক শয়ীর চাঙ্গে পাইলেকভাজ। 

কষ্ট তপ করে ট।দে পাই অপমান। 

মাসে মলে মরে জীয়ে ন। ছয় সমান । 

পূর্ণিমার চত্র জে ন। হয় তুলন। । 

আর কারে আনিয়। করিমু বিড়ম্বনা ॥ 

তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠ।ম। 

রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান ॥ 

লজ্জায় আকুল হৈয়। পক্ষী খগেশ্বর। 

বিফু সেব। করে পক্ষী হৈতে সমন্থয় ॥ 

ভখাপিহ না পিল নাস! সমান হইতে। 

লজ্জ। পাইয়! তদবধি ন। আসে ভারতে ॥ 

খঞ্জন চকোর আয কুমুদ কুরগগ। 

নয়নে দেখিয়। তার| অপমানে ভঙ্গ । 

খপঞ্রন উড়িয়। গেল মুগ বন মাঝে। 

চকোর চান্দের আড়ে রছিলেক লাজে ॥” 

ভারতচন্দ্র ও নিধিরামের পর প্রাণরাম চক্রবর্তী বিগ্যানুন্নর 

রচনা করেন। তাহার রচনায় সেরূপ লালিত্য, মাধুর্য বা 
শবাড়খর নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্তন্দরের তুলনায় প্রাণরামের 

গ্রন্থ নগণ্য । তাহার শববসম্পদ বা সেরূপ কবিত্ব না! থাকিলেও 

তিনি বৃথাই আয়াস করিয়া গিয়াছেন। 
যে সময় দেবী চণ্ডী ও কারলিকা-ভক্তগণ চণ্ডীর জাগরণ ব৷ 

কাঁলিকামঙ্গল প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, দেই সময়ে আবার 

কতকগুলি তান্ত্রিক শাক্ত পুরাণ ও তন্ত্র আশ্রয় করিয়া দেবীর 

মাহাত্ম্স্চক মঙ্গলগ্রন্থ প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন । 

আগমানুসারে যে সকল মঙ্গলগ্রস্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণ- 

রাট়ীয় কায়স্থপ্রবর রামশক্করদেবের “অভয়ামঙ্গল” অতি বৃহৎ 

গ্রন্থ । শ্লোক সংখা ৫*০* এর অধিক। এই এ্রস্থে স্থষ্টিতত্বও 

অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে পুরুষ প্রকৃতি, তাহ! হইতে ব্রঙ্গা বিষুঃ শিবের 

উৎপত্তি,ব্রক্ষা বিষুঃ শিবের তপন্তা,শিবমাহাত্ম, দক্ষয্ঞ, হিমালয়ে 

গৌরীর জন্ম, হরগৌরীর বিধাহ, একাত্রকাননে খিবের তপস্তা, 

ধূমলোচন, শুস্ত, নিশুস্ত প্রতি অস্থরবধ, হরিহর সংবাদ, উৎকল- 

মাহাত্ম্য, নীলমাপব ও ইন্দরছায় কথা, মহিষাস্থুর বধ, মহিযাস্থরের 

দেবীর বাহনত্ব প্রভৃতি বিষয় সবিস্তার বণিত হইয়াছে । কবি 

এইরূপে আপন পরিচয় দিয়াছেন, 

“ম[মদ।নিপুর কোট চ।কলে হুগুলি। 

পরগণে ফজুল্স।পুর তরফ পাটুলি ॥ 

শুররমুনি মহারাজ! বিধি সংস!রে। 

ধণ্দমননিবাঁস করি তার অধিকারে ॥ 

ঞ করণে উৎপত্তি দক্ষিণরীঢী শ্রেণী। 

মৌগগল্য প্রবর পঞ্চ দেব কর্ণসেনি | 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শক্তি প্রভাব) 
[০০০০০০০০০৬১ ্ৈ 
পাপা 

প্রহরিবদনস্থত তাতের মহাশয় । 

রামকৃষঃ রাধাকৃষণ তাহার তনয়॥ 

রমবুঞ্চদের নুত শ্ীরামশন্কর। 

শর আদেশে গান ভ।বি লম্বোদর ॥” 

রামশঙ্কর যে গুরুর আদেশে অভয়ামঙ্গল রচন। করেন, 

তাহার নাম পরমদেব, তিনি নদীয়ানিবাসী ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 

উক্ত হইয়াছেন-_ 
“্কবিবর পরমদেব নদীয়-নিবাদী। 

অভয়।মঙ্গল গীতে হৈল| অভিলাধী ॥” 

কবি বলিতেছেন যে, গৌতমপুত্র সতানন্দ শ্লোকে যে আগম 
রচনা করেন, এখানি তাহার অনুবাদ । 

“সতানন্দ গৌতমন্ততে  বিচাঁরি আগম গীতে 

গ্রোকছন্দে করিলে বাখান। 

পরমদেব আদেশ। শাঙ্কর রচিল ভাষ৷ 

লাচ।ডি গ্রধন্ধে কৈল গ।ন ॥” 

“শিবার ধচনে বিধু হইয়! মুনিবর । 

জানিল! পরমতত্ব গৌতম কুমার ॥ 

রচিলেন গ্রন্থ জাহ| করি নিবেদন। 

নিবেদনে অবধান করে! সর্বজন &” 

কিন্ত এই আঁগম শিবপ্রোন্ত এবং মর্কিণেয়পুরাণেও ইহাঁর 
আতা আছে, এ কথ! লিখিতে কৰি বিস্বৃত হন নাই। 

“আগমের তত্বকথ! শিবের ঘচন। 

হুনি মুনি সতানন্দ করে নিবেদন ॥৮ 

«আগমে ইহার মূল, মার্কগুপুরাণে দুল, 

ভারতী রচিল। গ্লোকছন্দে।” 

মার্কগেয়-পুরাণেরও তিনি ঠিক অন্ুবর্তী হন নাই, এ 
কথারও তিনি আভাস দিয়াছেন । যথা 

“আদি কলে বনু যুদ্ধ করিলে অপার। 

অষ্টাদশ ভুজ| হইয়! করিণ। সংহার ॥ 

দ্বিভীয় কল্পেতে যুদ্ধ ঘোরতর ব।জে। 
তাহাতে করিলে রক্ষ! বড়দশ ভুজে ॥ 

শেষ কলে কবি বধ হৈয়। দশভুজ]। 

ত্রিজগতে আনিলেক অন্বিক।র পুজ। ॥ 

মণান্তরে এই কথ আছএ পুরাণে । 

আগমের মত এই স্থন সর্ববজনে ।” 

কাঁলিক। বা অভয়ামঙ্গলের হ্যায় কএক জন কবি মার্কগে় 

পুরাণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া “কালিকাবিলাস,* পছুর্গামঙ্গল* 

“তুর্গীবিজয়” প্রভৃতি নাম দিয়া কএকখানি কাব্য রচন। করিয়া 

গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের কালিকাবিলাস, 

দ্বিজ কমললোচনের চ্ডিকা-বিজয়, রূপনারাঁয়ণ ঘোষ ও অদ্ধকবি 

ভবানীপ্রসাদের ছুর্গামঙ্গল, এবং ব্রজলালের ছুর্গাবিজয় বা! চণ্তী- 
মঙ্কল উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গাল সাহিত্য (শাক্ত প্রভাব) 

কালিকাবিলাসে কালিদাস সুললিত ভাষায় মধ্যে মধ্যে বেশ 

কবিত্বের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। অন্ধকবি তবানীপ্রসাদ প্রায় 
২৫১ বর্ষ পূর্ধ্বে আপনার দুর্গামঙ্গল সম্পূর্ণ করেন। এই কৰি 

জন্মান্ধ ছিলেন, অথচ তিনি কিরূপে গ্রন্থরচনা করিলেন ? জাত্ম- 

পরিচয়ে কবি সে কথা এইব্নপ বলিয়াছেন__ 

“নিধন কাটালিয়া গ্রাম বৈদ্য কুলজাত 

দুর্গার মঙ্গল বোলে ভধানীগ্রসাদ ॥ 

জন্মকাঁল হৈতে কালী করিল! দুঃখিত। 

চক্ুহীন করি ধিধি করিলা লিখিত ॥ 

মনে দটটাইয়।ছি আমি কালীর চরণ 

&ড়াইতে আমার নাহিক কোন জন ॥ 

জ্ঞাতিভ্রাত। আমার আছে নাম কাশীনাধ। 

তাহার তনয় ছুই কি কহিব সংবাদ ॥ 

জ্ঞ।তি ভাই করি তেহ করেন আপ্িত। 

তাহার তনয় 1 কহিতে অদ্ভুত ॥ 

কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভূন বিদিত। 

পরদ্রধ্য পরনারী সদায় গাড়িত ॥ 

বিদ্য। উপার্জজনে তার নাহি কোন লেশ। 

পিতা পিতামহ নম করিল। নিকেশ ॥ 

দীর্ঘ উ।নে স্দ| তেহ থাকেন মগন। 

জ্ঞ(তি বন্ধু মহ তাঁর নাহিক মরণ ॥ 

তাহার চরিত্রগ্তণ কি কহিব কথ|। 

খুড়া প্রতি করে ঠেঁহ সদায় বৈরতা ॥ 

এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিল| সদায়। 

ভে(মার চরণ বিনে না দেখি উপায়। 

দুষ্ট হাত হইতে কালী কর অব্যাহতি । 

তুমি ন! হরাইলে মোর হবে অধে।গতি ॥ 

মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। 

এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধ।র ॥* 

দুর্গীমঙ্জলের অপর স্বানেও অন্ধকৰি 

দিয়াছেন, 

“কাটালিঘ! গ্রামে কর বংশেতে উৎপত্তি। 

নয়নকৃূধ মামে রয় তাহার সম্ততি ॥ 

জন্ম অন্ক বিধাত। যে করিল। অ।নারে। 

অক্ষর পরিচয় নাছি লিখিষার তরে ॥” 

ভবানী প্রসাদ জন্মান্ধ ও নিরক্ষর হইলেও তিনি দৈববলে যে 
কবিত্বশক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সামান্ত নহে। 
তাহার রচনায় বেশ গ্রাসাদগ্ডণ আছে। স্থানে স্থানে সপ্ুশতী 
চণ্তীর অনুবাদে তিনি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন-- 

“জেহি দেবী বুক্ধিরূপে সর্বভৃতে থকে । 

নমন্ধার নমন্ষর নমক্ধার তাকে । 

এইরূপ পরিচয় 



পা তেও 

বাঙ্গালা! সাহিত্য (শাঁক্ত প্রভাব) 

জেছি দেবী লঙ্জ।রূপে সর্ধতৃতে থাকে । 

নমন্কার নমন্কার নমস্কার তাকে ॥ 

জেহি দেবী ক্ষুধারূপে সব্ধৃতে থাকে । 

নমন্কীর নমস্ক'র নমক্ষীর তাকে |” ইত্যাদি । 

ভবানীপ্রসাদের সমকালেই আর একজন কবি মার্কগে় 

চণ্ডীর অনুবাদে সুতীক্ষ গ্রতিভ। ও রচনার কৃতিত্বের পরিচয় 

দিয়া অন্ধকবিকে বহুদুরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, এই কবির নাম 

রূপনারায়ণ ঘোষ । এই কবিব জীবনীও কৌতুহলজনক | 

বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলিকাবিকা হইতে জানা যায় যে, 

দক্ষিণর|ঢীয় ও বঙগৰ ঘোষবংশের বীজপুকষ মকরন্দেব অধপ্তন 
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৬ পুকবে কার্ণটাঘোষ নামে একজন প্রধান কুলীন জন্মগ্রহণ : 

করেন । এই কার্ঘোবের বংশে কুলীনগ্রবর কামদেব ঘোষের 

জন্ম। যশোহরে সনাপ্রতিষ্ঠাকালে রাজা বিক্রমাদিত্য কাম- 

দেবকে চন্দন্বাপ হইতে বশোহবে আনা ইয়া বাস করাইয়াছিলেন। 

বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের অভ্যুধ্ষে কামদেবের পৌব্র রাজনৈতিক 

ব্যাপাবে লি ছিপেন। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিতোব যে 

খোঁরতন ঘু্ধ ভয়, সেই যুদ্ধে খোষ প্রবব জীবন উৎসর্গ করেন । 

তৎ্পবে যোহর মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে তাহার পুত্র 

বাণীনাথ ও জগন্নাথ দুই ভ্রাতীঁয় রাজপিপ্লবে ভীত হইয়া বশোব 

হইতে পলাইযা বাছুদেশে (ঢাকা জেলার মাঁণিকগঞ্জ মহকুমার 
অন্তর্গত) আমাঁলা আমে উপস্থিত হন। তথায় জমিদার- 

কন্তা বিবাচ কবিতে অস্বীকাব করায় আমডালার করবংশাম় 

জমিদাবের হাতে বাণীনাথ নিহত হন। জগন্নাথ আমডালা 

হইতে ( টাঙ্গাইলেব অন্তর্গত ) বাকলা গ্রামে পলাইয়া আসেন । 

বাঁকলাব জমপাব যাদবেন্্র রায় জগন্নাথের পণ্চিয় পাইয়া 

তাহার সহিত এক কণ্ঠাৰ বিবাহ এবং যৌতুক স্ববূপ বাকলা- 

দিগর ২৭ খানি গ্রাম গাৰান করেন। কিন্ত কুলাভিমানী 

জগন।থ এত প্রচুর সম্পত্তি পাইয়াও বাকলায় থাকিলেন না। 

তিনি আদাজান গ্রামে হরা বৈরাগীব আখড়ায় আ সয়া 

রহিলেন। অনেক চেগ্া করিয়াও যাদবেন্ত্র রায় তাহাকে 

ফিরাইয়। আনিহে পারেন নাই। অবশেষে তিনি জগন্নাথকে 

আদাজানের কিনদংশ বিষয় দান করেন। জগনাথের পুত্র 

রূপনারায়ণ ঘোষ । ইহাব বংশধরগণ আজও আদাজানে 

বাস করিতেছেন । 

রূপনারায়ণ সংস্কতশাস্ত্রবিৎ ও আগ্যাশক্তির উপাঁসক ছিলেন। 

*তিনি মাকণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বন করিয়া আপনার গ্রন্থ রচনায় 

প্রবৃত্ত হইলেও তিন ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই ॥' 

" আনেক স্থবনে তিনি কালিদাসাদি মহাকবিগণের কবিতারত্ব ও 

* ভাবরাজি আহরণ করিয়া অতি নিপুণতার সহিত স্ুললিত 
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ভাষায়,তাহা নি গ্রন্থ মধ্যে নিবন্ধ করিয়াছেন । মহাকৰি বি কাি- 

দাস রঘুবংশের প্রারস্তে যেরূপ বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন, কার়স্থ- 

কবি রূপনারায়ণ ঠিক তাহারই এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন_ 

«দেবীর মাহাজ্ম্য নি চগল হৃদয় । 

পারিব! ন। পারি কিছু বলিব নিশ্চয় ॥ 

গুণের গরিম। তার কে পারে বণিতে। 

ছুন্তর সগর চাহে উড,পে তিতে ॥ 

গ্রাংশুগম্য মহ।ফল লোভের কারণ। 

হাতে পাউতে ইচ্ছ। করএ ধামন ॥ 

পপন্ ভবস। এক মনে ধরিতেছে। 

বর বিদ্ধ মণিতে শুনব গতি আছে ॥ 

এই সব দৃষ্ট কখা মনেতে ভাঁবিয় 

চণ্তীর বৃত্তান্ত কি হন মন দিয় ॥” 

কবি নিজ দ্র্গামঙ্গলে অনেক্ স্থানে নুতন ভাব ও অভনৰ 

কবিতানৈপুণা দেগইয়া গিয়াছেন | যথা 

“শোভিত সিন্দ,র বিনা চন্দন তিলক ইন্দ,$ 

উজ্জ্বল কজ্জল মেঘ ভালে ভাল সো;হনী। 

ললিত ত্রিবলী জানি, মনে এহি অনুমানিত * 

ভঞ্জনের ভীতি হেতু কটি-তটে আটুনি ॥ 

উচ্চ কুচ অতি চর, জিতিল স্ুমেক মেক) 

হাঁররূপে সোহি গলে রঙ্গে বাসকারিণী। 

কৃবি বিবিধ বিচিত্র বাগ বাগিণী ও বিবিধ সুললিত ছন্দ 

বিস্তাসের দ্বারা--তাহাব এই চণ্তীর কথা সকলের হ্বছ শ্রবণ” 

বিনোদ ও সহজবোধ্য করিয়াছেন । তবে মধ্যে মধ্যে অতি- 

শয়োক্তি দ্বারা বৃথা আডম্বরেরও পরিচয় দিয়াছেন! এতদ্যতীত 

আরও কয়েক জন কৰি মার্কগেয় চণ্তীর ভাব লইয়া আগ্াশক্তিব 

মাহাক্ম্য গান করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত সেই সকল গ্রন্থে সেবপ 

কবিত্ব বা ভাবমাধুরধ্য না থাকায় পবিচয়ে ক্ষান্ত হইলাম। 

বজলালের চণ্তীমঙ্গল খানিও মাকগ্ডের় চত্তীর একখানি 

অনুবাদ। কাহার ভাষায় "অনেকটা প্রাচীনত্ব রক্ষিত হহ- 

য়াছে ; যথা 

“ত্রিলে।কের প্রাণধাবক তাহ! হইতে । 

শাকম্তরী নান খ্যাত হহৰ জগতে ॥ 

তথাত বধিব দুর্গা নামখা অন্গর। 

পুনর্ব্বার ভীমরূপে। হইবা স্বর ॥ 

হিম।চলে রাক্ষদ কল সংহারিব|। 

মুনিগণ আ্রণহেতু অবতার পাইষা | 

তবে আদ্ধা মুনি সতে নত্মুত্তি মানে । 

স্তধিবেগ্ত ভক্তরিভাবে আঙ্গ! বিদ্যমানে 

ভামাদেবী ইতি খ্যাতিঃআম।র হইব । 

জখনে অরুণ নামে অর জন্মিষ।” ইত্যাদি । 
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জানা যায় নাই। তাহার ভাষ! ধরিলে তাহার গ্রন্থ ভবানী 

প্রসাদ ও ব্ূপনারায়ণের ছৃর্থামঙ্গল হইতে প্রাচীন বলিয়া 

মনে হইবে। | 

কবি রূপনারায়ণের পর কবি কমললোচন চণ্ডিকা-বিজয় 

বা কালীযুদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 

ছেন।- এই গ্রন্থ খানি অতি বৃহৎ, ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত । গ্রন্থ 

মধ্যে কবি এইন্নপ আত্মপরিচয় দিয়।ছেন,-- 

"ঘোড়াঘাট সরকার, আদ্ুয়! পরগণ। তাঁর, 

দিঙ্লীখর-সুতের জাইগীর। 

চতুদ্ধারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান, 

বৈদে ছিজ ঘর্ঘটের তীর 

চরক। বাঁড়ীতে ঘর, যছুনাথ বংশধরঃ 

নাম ভ্ীকমললোচন। 

অস্থিক। কুপ।র লেশে, চণ্ডিকা-ধিজয় ভাষে, 

শিরে ধরি শ্রীন।থচরণ ॥” 

উদ্ধত শ্লোকে যে আন্দুয়। পরগণ! ও ঘর্ঘটের উল্লেখ আছে, 

উহা বর্তমান রংপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত, ঘর্ঘট 

এক্ষণে ঘাঘট নদী নামে প্রসিদ্ধ। দিলীশ্বর-স্ুত্বের জায়গীর 

দেখিয়া মনে হয় কৰি দিশ্লীশ্বর শাহজাহানের পুত্র শাহস্থজার 

সমসাময়িক ছিলেন। শাহসুজা ১৬৩৯ হইতে ৯৬৬* খুষ্টাবব 

পর্যন্ত বাঙ্গালীর স্বুব্দোরী করেন, এরপস্থলে কবিকে আমর! 

আড়াই শত বৎসরের পূর্ববন্তী বলিয়া মনে করিতে পারি। 

দ্বিজ কমললোচনের রচনা| অনেক স্থানে সুললিত ও ভাবো- 

দপক। তবে কবি রূপনারায়ণের রচনার মত তাহার গ্রন্থে 

ভাষার ওজন্থিত! ও মাধুম্য নাই। রূপনারায়ণ যেরূপ বিবিধ 

রাগ রাগিণী আশয় করিয়াছেন, কমললোচনের গ্রন্থে সেরূপ 

নাই, কেবল ওড়-বসন্ত রাগ, গীত কর্ণাটরাগ, গীত ন[চারী এই 

কয়েকটা রাগ এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ মাত্র দেখ! যায়। তবে 

কমললোচনের গ্রন্থে সে সময়েব ব্যবহৃত অলঙ্কার, অস্ত্র শন্তু, বাগ্ঠ 

যন, শি্পদ্রব্য, খাগ্' সামগ্রা ও পুজা সামগ্রার বেশ পরিচয় 
পাওয়া যায়। করি নিজে শান্ত হইলেও অনেক স্থানে তিনি 

বৈষ্ণব কাঁবগণের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার গ্রস্থে মধ্যে মধ্যে 

কতক গুলি ধুয়ায় বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণ স্পষ্টই প্রকাশিত 

হইয়াছে, যথা 
শমণ্ম কথ। শুন গে! সঙ্জনি। 

্াম বধ, গড়ে মনে দিরস রজনী ।” 

“গ্থামের ওরূগ মাধ,সী। 

আম কেন গাসরতে নারি ॥” 

'কমল-লোচনের চগ্ডিকা-বিজয়ে যছনাথের ভিতাও মাঝে 

[ ৭* ] 

কোন্ সময়ে ব্রজলাল চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহ! | মাঝে পাওয়া যার। কবির আত্ম-পরিচয়ে তাহার পিতার না 

বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্জপ্রভাব) 
০০০ 

যছুনাথ পাইয়াছি। চগ্ডিকা-বিজয়ের মধ্যে-- 
“রক্ত বাজ বধ হতে বিরচিল যছুনাথে, 

সহশ্র গড়ে বঙ্গিধ ভগবতী”। 

ইত্যাদি উক্তি হইতেও মনে হয়, যুনাথই গ্রথমে চণ্তিকা- 

বিজয় রচন1! করেন, তৎপরে তাহার পুত্র কমললোচন তাহাই 

পরিবদ্ধিত করিয়া থাকিবেন। পদরচনায় কমললোচন অপেক্ষা 

যছুনাঁথই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার একটা সুন্দর পদ 

উদ্ধত হইল,-- 
“আঁজি কি পেখনু সম্মিলিত হরগৌরী। 
সফল ভজরে নয়ন-যুগল মেরি । 

ট।চর বেণী বিরাঙ্জিত কাছ। 

কানু পর লম্বিত ধিনোদ জরাউ ॥ 

গারিজাতমাল। গলে গিরিবাল]। 

গিরিগণ্ডে দোলিত লোহিতাক্ষ মাল! ॥ 

মলয়ছা গন্ক গুলেপ অঙ্গ চারু । 

চিতা ধূলিভৃষণ ত্রিজগত গুরু ॥ 

লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি মোহ!। 

বাথান্বর কাছ দলজ দল মোহ।॥ 

হরগৌরী নিরখে গৌরীসারং লোকাই। 

য্ুনাথ উভয় চরণ বলি জাই ॥” 

উপরোক্ত শান্ত কবিগণ ব্যতীত মহাঁভাগবতপুরাণোক্ত 

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোত্সব অবলম্বন করিয়াও বু কবি ছুর্গামাহাত্য 

গ্রচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কৰি দীনদয়ালের ছুর্গাভক্তি- 

চিন্তামণি ও রামপ্রসাদের দুর্গীপঞ্চরাত্র এই ছুখানি উৎকুষ্ট 

গ্রন্থ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি । কৰি দীনদয়াল প্রসিদ্ধ কায়স্থ- 

কৰি ছুর্গামঙ্গল রচয়িতা কবি রূপনারায়ণের পুত্র, তিনিও পিতার 

তায়, শ্রীনাথের নাম বারংবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা__ 
£মহাভাগবত সার, তত্বকথ। সুবিস্ত।র, 

পরম পবিজ্র হুধাশ্রেণী। 

প্রনাথচরণ আশে, দয়াল সরস ভাষে, 

গায় দুর্গাভক্তিচিস্তামনি |” 

«পিত। রূপনারায়ণ মাত| যে তারিণী। 

বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তি-চিত্তামণি ॥” 

দীনদয়ালের বচন! রম ও সরল হইলেও তীহার রচন! 

রূপনারায়ণ ঘোষের রচনার নিকট অতি হীন বলিয়! গণ্য হইবে, 

তাহার পিতৃদেবের ন্যায় তাহার রচনায় সেরূপ ওজাস্বতা, 

লালিত্য বা সেরূপ কবিত্ব নাই। তাহাব বছ পরে পরগত্র।ম 

» রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ ১৬৭৭ শকের নিকটবন্তী সময়ে হুর্গাপঞ্চ- 

রাত্র রচন! করেন। কেহ কেহ মনে করেন, রামপ্রসার্দের পিতা 

স্বগত্রাম বায়ই দুর্গাপঞ্চরাত্র-রচযিতা, জগৎত্রাম রায় রামা- 
১৫ 

চা ঘর 
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পনণের রচঙ্িতা হইলেও তাহার রামার়ণের শেষ অংশ লঙ্কা- কমল কলিকাবর, বীনোননত পয়োধর, 

কাণ্ড হইতে তৎপুত্র রামপ্রসাদই রচনা করেন। কবি রাম- কেশরী জিনিয়! মধ্যদেশ। 
জিতরস্ভ। তরু উরু, নিতম্ব ললিত চারু, প্রসাদ তাহার লঙ্কাকাণ্ড ও হুর্গাপঞ্চরাত্রের মধ্যে একথা! নিজেই 

লখিয়াছেন.- 

“পিতার আদেশে লঙ্কাকাণ্ড বিবরণ। 

বথ! মোর জ্ঞান তথ! করিল রচন ॥ 

গিত। জগতরাম পদে অসংখ্য প্রগাম। 

যাঁর উপদ্দেশে পূর্ণ হইল মনস্কাম॥” ( লঙ্কাকাণ্ড) 

“কসজ্ঞ। পেয়ে হধ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার। * 

মুবিক মন্তকে লৈল মন্দারের ভার ॥ ্ 

বামন বাসনা ষেন বিধ, ধরিবারে। 

পঙ্গু লঙ্তিববারে চায় সুমের শিখরে ॥” ( ছূর্গাপঞ্চরাত্তর ) 

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, জগতরাম রায় ১৬৯২ শকে দুর্গা- 

পঞ্চরাত্র ও ১৭১২ শকে রামায়ণ রচনা করেন ।* কিন্তু আমরা 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, “ছুর্গাপঞ্চরাত্র জগত্রাঁমের রচন। নহে। 
রামপ্রসাদ লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন যে পিতার.আদেশে “মুনিমন্দ- 

রূসচন্দ্রে” অর্থাৎ ১৬৭৭ শকে (১৭৫৫ খুষ্টাব্দে) এ গ্রন্থ তিনি 

সম্পূর্ণ করেন 11 ইহার কিছুপরে তাহার ছুর্গাপঞ্চরাত্র 
রচিত হয়। 

রামপ্রসাদের ভাষা মাজ্জিত, লালিত্যপূর্ণ ও কবিত্বময়। 

নানা রাগ রাগিণী ও ছন্দোবন্ধে তাহার দুর্গাপঞ্চরাত্র বিরচিত। 

রামচন্দ্র ঘারা৷ কবি এইরূপ ছুর্গার ধ্যান প্রকাশ ফরিয়াছেন-_ 

“জটাজুট শিরে শোভ।, মণির মুকুটপ্রভ।, 

তাহে কিবা মাল্যদাম সাজে। 

তালে ভাল অর্থ ইন্দ, শে।ভিত সিন্দুর বিন্দ রি 

অলক! ঝলকে ভুরু মাঝে ॥ 

মুখ পূর্ণশশধরে, মদন মানস হরে, 

বিশ্বাধরে অমৃত সঞ্চরে | 

সথুচারু দশন ভাতি। যেমতি মুকুত। পণতি, 

মৃদু হাসে হর মন হরে ॥ 

অতসী পুষ্পের বর্ণ, আভ। কিবা! জিতম্বর্, 

ত্রিশূলাি অস্ত্র দশতুজে। 

টাড় শব্ধ কক্ষণাদি, শোতে ভূজে নানাবিধি, 

বন্মাল। শোভে হৃদি মাঝে ॥ 

শী সী শীশীীক্পীশীীটীও বিশ শিশির ০৮ 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেনের বঙ্গতাব। ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ “এ পৃষ্ঠ। 

+ “মুনিমন্দরসচন্দ্র শক পরিমাণে । 

মাধধ মাসেতে কুফা! ত্রয়োদশী দিনে ॥ 

দ্বাদশ দিবসে কাব্য হইল সমাপন । 

জয় সীতারাম ধ্বনি করে ত্রিভৃবন |” 

( রামপ্রসাদের লঙ্কাকাণড ) 

হল্গর সংবৃত নীলঘাস ॥* ইত্যাদি। 

রামপ্রসাদের পরে রাজ! পৃীচন্জ গৌরীমঙ্গল এবং তাহার 

পর দ্বিজ রামচন্ত্র হূর্গা-মঙ্গল রচন! করেন। পূর্ববত্তী কবিগণ 
যেব্প কোন প্রাচীন পুরাণ বা তন্ত্র অবলম্বন করিয়া! স্ব ্ব 
গীতকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজা পৃথীচন্ত্র সেরূপ 
কোন নির্দিষ্ট আদশের অন্থসরণ করেন নাই। 

গৌরীমঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ, সমগ্র গ্রন্থ পাচ খণ্ডে এবং 
৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম দেবখণ্ড, ২য় অবস্তীথণড, ওয় 

যুদ্ধথণ্ড, ৪র্থ নীতিখণ্ড ও ৫ম স্বর্গথণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলাচরণের 
পর দেবদেবীর বন্দনা, স্ৃষ্টিবর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, 

কাণ্তিকেয়ের জন্ম, হরগৌরীর কলহ, নারদ কর্তৃক কৃষ্ণলীলা, 

গৌরীর পিত্রালয়ে যাত্রাপ্রসঙ্গে হুর্গোৎসবপদ্ধতি প্রতূতি বর্ণিত 

হইয়াছে। এইথগ্ড সংস্কৃত পুরাণাঁদর অনুকরণে বিরচিত। 

২য় থণ্ডে অবস্তীনগরের অধিপতি শালবানের উপাখ্যান, উত্তর্ 

দেশ হইতে রাজা মদ্রসেনের আগমন এবং শালবানের রাজ্যহরণ, 

পত্বীর সহিত শালবানের বনগমন, রাণীর গর্ভধারণ, বনে শাঁল- 

বানের মৃত্যু, গর্গমুনি কর্তৃক বাণীর সাম্বনা, এই সাত্বন! গ্রসঙ্গে 

সৃমার়ণ ও মহাভারত-কথা বর্ণনা । ৩য় খণ্ডে শালিবাহনের 

পুত্র জীমুতবাহনের জন্ম, গর্গের নিকট জীমুতবাহনের শিক্ষা! ও 
তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ, রাজপুভ্রের তীর্থভ্রমণ কল্পে তারাপুর 

নামক তীর্থে ভগবতীব দর্শন ও ভগবততী কর্তৃক বরপ্রদ্দান, 

ততৎপরে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের সাহায্যে জীমুন্তবাহন কর্তৃক 

মদ্রসেনের পবাজয় ও তাহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারপ্রসঙ্গ । এই খণ্ডে 

তাত্রিক দীগ। প্রসঙ্গে তান্ত্রিক ধর্মের মাহাত্ম্য এবং অপর সকল 

তীর্থ অপেক্ষা বৈগ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও তারাপুর * প্রভৃতি প্রাদে- 

শিক তীথস্থানের শেষ্টত্ব বর্ণিত হইয়াছে । ৪র্থ শীতিথগ্ডে 

মদ্রমেনের অধরন্মাচার ও প্রজাপীড়নের সঙ্গে গোহত্য৷ প্রভৃতি যে 

সকল কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সকল নিবারণ, জীমুত্- 
বাহন কর্তৃক ধর্মরাজ্যস্থাপন ও সন্ীতি প্রতিষ্ঠা, জীমুতবাহনের 

বিবাহ ও তাহার গাহ্স্থয স্থখসস্তোগ । €ম ন্বর্গথণ্ডে বাদ্ধক্যে 

জীমুতবাহনের বানপ্রস্থ আশ্রয়, গর্গমুনির নিকট উপদেশ লাভ, 

অবশেষে ভগবতীর অনুগ্রহে সশরীরে কৈলাসবাসবর্ণনা প্রসঙ্গে 

গ্রন্থসমান্তি। 

---_ শি ি স্পা পিস্পপীপ স্পা পাপী 

ঙ 

ক তারাপুর গ্রামে রামপুর-হাটের নিকটবত্তাঁ, এখানে তারাদেধীস মন্দের 

আছে। তাহ! দিদ্ধপীঠ বলিয়! গণ্য। 
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রাজা পৃরীচন্্র এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন -* 

«গৌড় দেশ মধ্যে বান গঙ্গার দক্ষিণে । 

কাগ্যবুক্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে ॥ 

পিতৃ পূর্ব স্থান নদী সরয, উত্তরে। 

এ দেশে পৈতৃক বাঁস আমাড়ি নগরে ॥ 

বিখ্যাত ভুবনে নাম পাকুরে আলয়। 

ভনে পৃথীচন্ত্র বৈদ]লাথের তনয় ॥” 

এই পরিচয় হইতে জানা যায় যে, পৃর্থীচন্দ্রের পিতার নাম 

বৈগ্ঠনাথ ত্রিবেদী, তিনি পাকুড়ের রাজা ছিলেন। পীকুড়ে 

এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়। রেলওয়ে লুপলাইনের ষ্টেসন হইয়াছে। এই 

স্থান আমাঁড়ি পরগণার অন্তর্গত। পাকুড়েব বর্তমান রাজা 

পৃ্ীন্দ্ের দৌহিত-বংশ। 

বাঁজকবির গৌরীমঙ্গল ১৭২৮ শকে বা ১২১৩ সনে রচিত 

হয়, সুতরাং এন্খানি একশত বর্ষের প্রাচীন। ইংরাজ আমলে 

এই গ্রন্থ রচিত হইলেও ইহাতে ইংরাজ প্রভাের কিছু মাত্র 

চিহ্ন নাই। কবি তাহার সমকালীন প্রাদেশিক হিন্দু সামন্ত- 

রাজগণের এইকপ নামোল্েখ করিয়াছেন__ 
"চন্দেলে চয়েনসিংহ মহাসেনাপতি । 

সহস্র সর্দার সঙ্গে অযুত গদাতি ॥ 

বয়েমে বক্তারসিংহ ধড় বলবস্ত। 

যোজনেক জুড়ি থাকে যাহার সামন্ত ॥ 

চোঁহানে চতুরসিংহ বড় বল ধরে। 

যাহার সামন্ত অন্ত না হইতে পারে॥ 

পেয়ারে পব্বতসিংহ যেন যমদূত। 

ষার সঙ্গে অসংখ্য থাকযে রজপুত ॥ 

কছোয়। কুলেৰ কণ্ঠা কিষণ ভূপতি। 

যার সঙ্গে রঙ্গে ক্ষতি যুঝে দিবার ॥” ইত্যাদি 

শক্তিতৰ গ্রচারই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেন্ত । এরপ প্রস্থ 

কাব্যরসের তেমন উচ্ছসের আশা করা যাঁয় না বটে, কিন্তু 

এই গৌরীমঞ্গল কবিত্বে ও লালিত্যে সাঁমান্ত বলিয়া গণ্য হইবে 

না । এই গ্রন্থে আমব! কতক গুণি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ 

পাই, বঙ্গমাহিত্যের তিহাসে সে গুলি স্থান পাইবার যোগ্য 

মনে করিয়া বাজকবির উক্তি উদ্ধৃত করিলাম__ 

“সতাযুগে বেদ অর্থ জানি মুনিগণ। 

সেই মত চাঁলঠল সংসারের জন ॥ 

ত্রেতাযূণে বেদ অর্থ জানিতে নারিল। 

তে কারণে মুনিগণে পুবাণ করিল ॥ 

অনেক পুবাঁণ উপপুরাঁণ হইল । 

বাপরে মনুষাগণে ধারণে নারিল ॥ 

শ্ৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। 

কলিধুগে তাহা লোকে বুঝ! ভার হুইল 

বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্ত প্রভাব) 

মনে ভাঁষ। আশা! করি কৈল কবিগণ। 

স্থৃতিভাষা কৈল রাধাবল্পত শরণ ॥ 

বৈদ্যক করিয়। ভাঁষ! শিখে বৈদ্যগণে। 

জোতিষ করিয়। ভাঁষ! শিখে সর্বজনে ॥ 

যাল্সীকি করিল ভাষা দিজ কৃত্তিবাঁস। 
ম্নসামঙ্গল ভাষ। হইল প্রকাশ ॥ 

মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকন্ধণ। 

কবিচন্দ্রে গোবিন্মমঙ্গল বিরচন ॥ 

ভাগবত ভাষা করি শুনে ভ্তিমান। 

চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈধ বিজ্ঞ।ন ॥ 

বৈষ্ণবেব শান্্ভাবা অনেক হইল। 

অনুদামঙগল ভাষা ভারত করিল ॥ 

মেঘনট। যেন ছট। ভড়িতের পাঠ । 

শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা ॥ 

অগ্টাদশপর্ব ভাষা কল কাশাদাস। 

নিতা।নন্দ কৈল পূর্বে ভাঁবত প্রকাশ ॥ 

চোর চক্রবর্তী কীন্তি ভাষায় করিল। 

বিক্রমাদিত্যের কীর্তি পয়ার রচিল 

দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডীপাচালী করিল। 

কবিচন্দ চোরকবি ভাষায় হইল ॥ 

গঙ্গনাঁবাঁয়ণ রচে ভবানীমঙগল | 

কীবিট-মঙ্গল আদি হইল সকল ॥ 

এ সকল গ্রন্থ দেখি হম আশ হইল । 

গৌরীমঙ্গলেব পুথি ভ।মায় রচিল ॥” 

রাজা পুরীচন্দ্রের পর এক ব্যক্তি ছর্গামঙ্গল ও গৌরীবিলাগ 

লিখিয় গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়া! গিয়াছেন, তাহার নাম রামচন্্র 

মুঝোপাধ্যায়। সাহার কাব্যে তিনি “দ্বিজ বামিচ্দ্র” বলিয়াই 

পবিচিত। কৰি ছুর্গামঙ্গলে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেম__ 

গরিটি সমাজে গোপাল মুখুটী বাস করিতেন, তাহার পুত্র 

রাঁমধন ৷ এই রামধনের তিন পুত্র, তন্মধ্যে রামচন্দ্রই জোষ্ঠ। 

গঙ্গার পূর্বভাগে মেদনমল্লের অন্তর্গত হরিনাভিগ্রামে মাতামহ 

বিনোদরামের আশ্রয়ে কৰি বাস করিতেন। কবির “মালতী- 

মাধব? হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ নবরুষ্ণ দেব বাহাছরের 

পৌত্র ও রাজ্বা রাজরুষ্ণের পুত্র রাজা কালীকৃ্ণ দেব বাহাছরের 

আদেশে তিনি ভাষায় “মালতীমাধব” কাব্য রচনা করেন। 

১৮০৪ খুষ্টান্দে রাজা! কাঁলীকষ্ঙ বাহাদুরের জন্ম। 'রামচন্্ 

মালতীমাধবে "নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব গুণধাম” ইত্যাদি, বর্ণনা 

দ্বারা কালীকৃষ্ণের যুবা বয়সেরই পরিচয় দরিতেছেন। , এরূপ 

স্থলে ১৮২৪-২৫ খুষ্টা্ে মালতীমাধবের রচনাকাল ধরিতে 

টার... _ শত 7 2 পপ 



বাঙ্গীল। সাহিত্য (শাক্তগ্রভাঁব) 

মঙ্গলে কবি নিজ বাসস্থান ও পরিচয় ব্যতীত অপর কোন 

পরিচয় দেন নাই। অর্থাভাবেই হয়ত কবিকে অধিক বয়সে 

শোভাবাজার রাজবাঁটাতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল । 

কবির দুর্গামঙগল গ্রন্থখানি এক সময়ে বঙ্গদেশের সর্বত্রই 

সমাদৃত হইয়াছিল; চট্টগ্রামে এই গ্রন্থ "নলদময়ন্তী” নামে খ্য।ত। 

বাস্তবিক নলদময়স্তীর উপাখ্যানই সবিস্তার এই গ্রন্থে বিবৃত 

হইয়াছে । নায়ক-নায়িকা-সংক্রান্ত ঘটনাবলির মধ্যে কৰি দুর্গা- 

পুজা ও ছুর্গানবনীব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, সেইজন্ত কবি নিজ 

গ্রন্থের *হর্গামঙ্গল” নামকরণ করিয়াছেন । 

কবির আদর্শ শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত। হুর্গামঙ্গলের বহুস্থান 

নৈষধের অনুবাদ বলিলেই চলে । কিন্তু তাহার রচনা এতই সরল 
ও এতই স্বাভাবিক যে, তাহা সহসা! অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় 

না। তাহার বর্ণনা মধুর ও উজ্জল। উহার নমুনা দিতেছি-.. 
“একদিন সখী সঙ্গে, দময়স্তী মনরঙ্গে। 

পুষ্পবনে করিল গ্রবেশ। 

সুবকে স্তবকে ফুল। ভ্রমে গন্ধে অলিকুল। 

গমন্ধবহ গমন ধিশেষ ॥ 

পাঁতিয়! অঞ্চল পাতি, তুলে পুষ্প নান! জাতি, 

কেহ দিল খোঁপায় চম্পক। 

বকুল কুস্থমে মালা, গথে হার কোন বাল।, 

কোন সথী তুলিল অশোক ॥ 

কোন সথী গিয়] তুলে, মল্লিক! মালতী ফুলে, 

হার গাধি পরিল গলায়। 

কোন সখী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল, 

কোন সখী সখীরে সাজায় ॥ 

বন্ধ ছিল হংস সত্যে, হেন কালে গেল মরে, 

উপনীত দময়স্তী কাছে। 

হংস হেরি রাজফহ্যা। সঙ্গে কেহ নাহি অন্য 

ধরিতে ধাইল পাছে প।ছে ॥” 

মঙ্গল গ্রন্থ ব্যতীত শাক্ত উদ্েশ্ঠ-প্রচারার্থ বঙ্গভাষায় যে 

সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুক্তারাম নাগের হুর্াপুরাণ 

ও কালীপুরাণ, দ্বিজ ছূর্ণারামের কালিকাপুরাণ, এবং দ্বিজ রাম- 

নারাঁয়ণের শক্তিলীলামৃত গ্রসৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । এই সকল 

গ্রন্থ কবিত্বের জন্ত শ্রেষ্ঠতালাঁভ করিতে সমর্থ না হইলেও শাক্ত- 

পুরাণ ও তত্ত্রের অনেক কথা অতি সরলভাষায় সাধারণকে 

বুঝান হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে শক্তিলীলামৃত গ্রন্থথানি 

অভি বৃহৎ, শ্লৌোকপংখ্যা প্রায় ৫ হাজার । গ্রন্থকার এইরূপ 
আত্মপরিচয় ধ্িয়াছেন-_ 

*শ্রোজিগ্স ঘারেন্র শ্রেণি, গঞ্জ খ্যাত সঞ্জামিনী, 

বুন্দাইপাড়। নুগ্রাম নিবালী। 
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* বাঙ্গাল সাহিত্য (শাক্তপ্রভাৰ) 

সপর্ণি নুপ্র।মন্ত্রিতি, পূর্ব অংশে ভাগীরখী, 

রী গ্রাম যেন গুপ্ত বারাণলী 4” 
গশকে সপ্তদশ শত, অই্াবিংশ বর্ধগত 

রবিশত চতু্দশ মানে। 
মীনে মেষে অর্ধগত, পুন্তক সমাপ্ত কৃত, 

গুরু জয়। আয়োদশী দিনে ॥* 

যাঁহা হউক শতবর্ষের প্রাচীন উক্ত শক্তিলীলামৃত হইতে 

আগ্ভাশক্তির লীলামাহাত্ম প্রসঙ্গে শাস্তসমাজের অনেক কথা 

জানা যাইতে পারে। 
যঠীমঙগল। 

ষাদেবী বঙ্গবাসী প্রতি হিন্দু-গৃহস্থের ঘরে পুঙ্জিত হইয়। 

থাকেন। এই ষঠীদেবী কে? কোন প্রাচীন ম্থৃতি বা 

পুরাণে এই ষগঠীদেবীর পরিচয় নাই। আধুনিক ত্রহ্মবৈবর্তে 

ও শাক্তপুরাণ দেবীভাগবতে এই দেবীর প্রথম উল্লেখ পাই । 

দেবীভাগবত ধরিলে মনসা ও মঙ্গলচণ্ীর সহিত যষ্ঠীও 

শীক্তদিগের উপান্তা। এ পুরাণ-মতে ইনি ত্রঙ্গার মানসী 

কন্তা, ব্রহ্মা ইহাকে কান্তিকেয়ের হস্তে অর্পণ করেন। 

মাতৃকাগণের মধ্যে ইনি যষী নামে বিখ্যাতা। যখন দৈত্যগণ 

দেবগণের অধিকার কাড়িয়া লয়, তখন ইনি সেনাপতি হইয়া 

দৈতাদলন করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত ইহার অপর নাম দেবসেনা। 

মর্ত্যলোকে প্রিয়ব্রত এই যষ্ঠীর পুজা এচার করেন । যঠীদেবীর 

পুজা করিলে অতযুত্তম পুত্রলাভ হয়। (দেবীভীগবত ৯ 7 অঃ) 

আমরা রাজতরন্গিকী হইতে জানিতে পাঁরি মে, খুষ্টায় ৮ম 

শতাব্দে গৌড়ের রাজধানী পৌগু.বর্ধনে কার্থিকেয়দেবের 

সুবৃহৎ মন্দির ছিল, সেই সময় হইতেই হিন্দু শাক্তগণের নিকট 

কুমারের শক্তি যঠীদেবীর পুজা গ্রচলিত থাকাই সম্ভব। 

বৌদ্ধাধিকাঁর কালে এই দেবীর পুজা বিরলগ্রচার হইলেও 

আবার মুসলমান অধিকার বিস্তার কালে হিন্দু-সমাজে তাগ্িক 

শাক্তগণের পুনরভ্যুদয় ঘটিলে মঠীদেবীও শাক্ত-গৃহস্ব-রমণীর 

হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। তাহার পূজাও বিশেষ ভাবে 

হিন্দু শাক্ত-সমাঁজে প্রচলিত হইল। প্র সময়ে তাহার মিম! 

প্রচারার্থ নানা লোকেই প্যঠীমঙ্গলের” গান রচনা করিতে 

লাগিলেন। এই সময়ে যে সকল গান প্রচলিত ছিল, চৈতত্ত- 

সম্প্রদায়ের বৈষ্ধগণের প্রাধান্ত কালে তাহার অধিকাংশই 

বিলুগ্ত হয়। অল্পসংখ্যক ধাহাও বা প্রচলিত ছিল, নিমতা- 

নিবাসী কায়স্থ-কবি কৃষ্ণরামের ফঠীমঙগল প্রচাবিত হইলে 

পূর্বতন যঠী-কবিকীন্টি লোপ পাইল। ষঠীর উপাসকদ্দিগের 

নিকট কুষ্ণরামের যঠীমঙ্গলই বিশেষ আদৃত হইল । 

“করি কৃ্চরাম ভণে যন্তীর মঙ্গল। 

সহীশুহ্যরিপুচ্জ শব্লংবৎসর &” 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (শাক্জগ্রভাব) 

৭ বর্ষ পুর্ববে কৃষ্ণরাম 'বস্ীমঙ্গলঁ রচনা করের্ন। তাহার 
কালিকামঞ্গলের পরিচয় পুর্বেই দিয়াছি। তাহার ষষঠীমগলের 
রচনাও মন্দ নহে। তাহার মঙ্গলগানসমূহ আলোচনা করিলে 

মনে হইবে যে, এই যগীমঙ্গল ও শীতগামঙ্গল তাহার প্রথম 

বচনা। তৎপরে তিনি রায়মঙ্গল ও শেষে কালিকামঙ্গল প্রকাশ 

করেন। কবি ষণীমঙ্গলে যে উপাখ্যান দিয়াছেন, তাহ! দেবী- 
ভাগবত বা কোন প্রাচীন তস্থানুসারী নহে। সংক্ষেপে সেই 
উপাখ্যানটী বলিতেছি-_ 

একদিন ষঠীদেবী মনে বিচার করিয়! দেখিলেন যে, সর্বস্থানে 

দরিদ্রলোকেই তাহার পৃজ| করে । কিন্ত বড়লোকের! ত করে না। 
”একে একে জরমণ করিল দেশে দেশে। 

দেখিল দেবীর পুজ! অশেষ বিশেষে ॥ 

দরিদ্র রম্গী জত জেমন শকতি। 

উপব|স করি রম কেবল হকতি ॥" ( যঠীমঙ্গল ) 

এ সময়ে বাঁ-গৌড়ের মধ্যে সর্বপ্রধান স্বনি সপ্তগ্ামে 

শক্রদিৎ নামে এক পরাত্রীন্ত রাজ! রাজত্ব করিতেন । যঠী- 

দেবীর ইচ্ছা হইল, এই রাজসংসারে তাঁহার পুজা চালাইতে 
পারিলে দেশের সকলেই তীহার পূজা করিবে । এই ভাবিয়া 

দেবী বৃদ্ধা ব্রাঙ্মণীর বেশে সহচরীর সঙ্গে রাণীর নিকট চলিলেন। 

বাণী কনক-আদনে বলিয়াছিলেন । বুদ্ধ ব্রাঙ্গণীকে দেখিয়া 

তাহাব আগমনকারণ জিজ্ঞাসা] করিলেন। দেবী কহিলেন, 

বদ্ধমানে আমার ঘর, গঙ্গান্ান করিতে এখানে আসিয়াছি । 

আমার সাত বেটা, চারিকন্যা, কিছুই অপ্রতুল নাই। আজ 

অকণধঠী। আমি আর কিছু চাই না, তোমাকে লইয়া আজ 

ষষ্ঠীপূজা করিব, সেইজন্ত আমিয়াছি। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ষঠীপুজা করিলে কি হইবে, আর ষঠীপুজাই বা কে করিয়াছে? 
দেবী একটু বিদ্রপচ্ছলে বলিলেন, বগীপুজা কিতা জান না, 

তোমাব বেটার কোন অমঙ্গল হয় নাই, তাই ষঠীকে তোমার 

মনে পড়ে নাই। তবে ষঠীমাহাত্ম্য শোন। সদাগর সায়বেণের 

স্ত্রী ষঠীদেবীর পুজা করিয়া সাতবেটা লাভ করিয়াছিল। 

সে নিয়ত সাত পুপ্রবধূ লইয়া যণ্ঠীপূজা করিত। একদিন 

শাশুড়ী পূজার দ্রব্যাদির স্থানে ছোটবউকে পাহারা রাখিয়া যায়, 

ছোটবউ লোভসম্বরণ করিতে লা পারিয়া সেই পুজার জিনিষ 
খাইয়া ফেলে। পরে কালবিড়ালে লইয়া গিয়াছে, এইরূপ 

শাশুড়ীঃক বুঝাইয়। দেয়। কাল বিড়াল যণীদেবীর বাহন। 

সে মময়ে ছোটবউ গর্ভবতী, যথাকালে একটা পুত্রসস্তান গ্রসব 

করিল। নিশীথে গ্রহ্তি নিদ্রায় অচেত্ন। কাল বিড়াল 

আসিয়। কোলের ছেলে লইয়া পলাইল। এইরূপে প্রসবের 

পর এক একটা করিয়া ছয়বেটা কালবিড়ালে লইয়া গেল। 

1. [৭৪ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভাব) 
পপ সী তত্র পলক 

লোকের গঞ্জনায় ছোটবউ 'আর কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে 

পারিল ন|। ঘটনাচক্রে আবার সে গর্ভবতী হইল! এবার 

আর ছোটবউ ঘরে থাকিতে পারিল না, দূর বনে আপিগ! প্রসব 

করিল এবং অতি সাবধানে ছেলে কোলে করিয়। রহিল। কিন্ত 

দেবীর মায়ায় তাহার ঘুম আমিল, সেই অবকাশে কালবিড়াল 

কোল হইতে ছেলে লইয়! ষঠীদেবীকে দিল । হঠাৎ সদাগর- 

বধূর খুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া দেখে কোলে ছেলে নাই। 

কাঁলবিড়াল ছেলে লইয়া যাইতেছে । অভাগিনী তাহার 

পাু পাছু ছুটিল,__-পথে উচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। কাটায় 

কাপড় ছি'ড়িয়া খান খান হইল। শিরে করাঘাত করিয়া সে 

কাদিতে লাগিল। এদিকে বিড়াল ছেলে মুখে করিয়া দেবীর 

কাছে পৌছিল। দেবীর দয়! হইল» বলিলেন-তোর কি দয়! 
নাই, একে একে ছুখিনীর সাতপুত্র আনিলি? কালবিড়াল 

বলিল, মা! ছোটবউ তোমার পুজার জিনিস খাইয়া মিছামিছি 

আমার অপবাদ দিয়াছে, সেইজন্যই আমি তাহার গ্রতিশোধ 

লইয়াছি। “সামান্ত দোষে এত কষ্ট দেওয়া উচিত হয় নাই' 

এই বলিয়! দেবী যেখানে ছোটবউ ধুলায় পড়িয়াছিল, সেইখানে 

উপস্থিত হইলেন | দেবীকে দেখিয়! সাধুর রমণী তাহার পায়ে 
পড়িয়৷ কতই স্তবস্তরতি করিলেন ; তখন লীলাময়ী কহিলেন 

তোমার কত অপরাধ আর সহা করিব ? 

“জবে যী দিন) পোড়।ইয়। মীন, অন্ন খাও চারিবারে। 

খেমিয়। সকল, দিনু পূত্রবর, তমু ন। তুমিল! মোরে ॥ 

দ্রব্য জত পাও, চুরি করি খাও, খিড়ালের দেয় দিয1।” (ষ্ঠীমঙগল) 

যাহা হউক, এবার দেবী তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন । 

সাধুবাল! দেবীর কৃপায় সাতপুত্র ফিরিয়া পাইল। সে সাত 
পুত্র লইয়া মহানন্দে ঘরে আসিয়া! মহানমারোহে দেবীব 

পূজা দিল। 
শত্রজিৎ-মহিষী বুদ্ধ ব্রাঙ্গণীর নিকট এইরূপে যষ্ঠীর মাহাত্ম্য 

অবগত হইয়! সহচরীদিগের সঙ্গে যঠীপুজা করিল। সেই হইতে 
রাজপরিবার মধ্যে ষঠীপূজা প্রচলিত হইল। পুঞ্জার বারতিথি 

সম্বদ্ধে কুষ্ণরাম লিখিয়াছেন,-- 

“রবি শনি কুজ বুধবার বৃহম্পতি। 

পৃথিষীতে পুজিষে জতেক পুত্রবতী ॥ 

ন! মানিয়ে ইহা! যদি অন্য মত করে। 

দেবজজায়। নহে কেন ততু পুত্র মরে 1” 

কবি কৃঞ্চরামের যঠীমঙগল হইতে জানিতে পারি যে, 

যে সময়ে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল, সেই সময়ে এখানে 

ষ্ীর পৃজ। প্রচলিত হয়। সপ্তগ্রামের পরিচয় শুনুন-- 

“রাড গৌড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল। 

গয়। পৈইরাগ কাণী নিষধ নেপ।ল ॥ 

1 

) 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্তপ্রভীব) 
একে একে ভ্রমণ করিলম দেশ দেশ। 

দেখিলু দেবীর পুজ। অশেষ বিশেষ ॥ 

সপ্তগ্রাম ধররণীতে নাহি তার ভুল। 

চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরখীয় কুল। 

নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যযান লোক। 

অক।ঙগ মরণ নই নাহি গুংখ শোক ॥ 

শক্রজিং রাজার নাম তার অধিকারে। 

ঘেভারে এ জত গুণ কে কহিতে পারে ॥* 

রুষ্ণরাম ব্যতীত কবিচন্দ্র, গুণরাজ্স গ্রাভৃতি রচিত কএকখানি 

ক্ষুদ্র যঠীমঙ্গল পাওয়া গিয়ছে। 

শান্তসমাজে শৈবশক্তির সঙ্গে বৈষ্ণবী শক্তির পুজাও বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল । গড়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্াবলশী 
গুপ্তরাক্জগণের মুদ্রীয় আমর! গজলক্্ীর চিত্র দেখিয়াছি । তাহা: 

হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, গজলক্ীর পুজ৷ অতি 

প্রাচীন। মঙ্গলচণ্ডীর পুজ| বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইলে 
গজলক্ষমী মঙ্গলচণ্ডীর সহিত গিশিয়া কমলে-কামিনীরূপে 

প্রকাশিত হইলেন। অতঃপর বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তাবের সহিত 

কমলা বৈষ্ণী শক্তি বলিয়া পরিচিত্ত হইলেন । অন্পদিন 

মধোই বৈদিক শ্রী” ও পৌরাণিক “লক্ষী” কমলার সহিত 

অভিন্ন হইয়া গেলেন। শাক্ত-সমাজে কমলার পুজা বিশেষ 

গ্রচলিত হইয়াছিল । ধন-ধান্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোথাও 

সেই প্রাকৃতিক মুর্তিতে, কোথাও বা পেচকবাহিনী চতুভূ্জা 

মুর্তিতে পুজিত্ত হইতে লাগিলেন। অপরাপর শক্তিপুজায় 

যেরূপ গান হইত, লক্ীপুজাতেও সেরূপ লক্্মীবন্ত লোকের! 

“লঙ্্মীমঙ্গল” গান দ্রিতে আরম্ভ করিলেন । অধিকাংশ স্থলে 

কোজাগরী লক্গমীপূজাব দিনই লক্মীর জাগরণ গীত হইত। 
কমলামঙ্গল ব! লঙ্মীচরিব্র। 

বহু কবি কমলার মাহাস্ম্য প্রচার উদ্দেশে কমলামঙ্গল বা লক্ষমী- 

চরিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,এই সকল কবির মধ্যে গুণরাজথান শিবা- 
নন্দ কর, মাধবাচাধ্য, ভরতপগ্ডিত, পরশুর।ম, দ্বিজ অভিরাম, 

জগমোহন মিত্র, রণজিত্রাম দাস প্রভৃতির গ্রস্থ পাওয়। গিয়াছে। 

উক্ত কবিগণের মধ্যে গুণরাজখান উপাধিধাবী শিবানন্দ 

কর রচিত লক্ষমীচরিত্রই সর্ব প্রাচীন। এই গ্রন্থের আড়াই শত 
বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং মুলগ্রন্থ তাহার পূর্ববর্তী, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । শিবানন্দ কর আপনাকে “বৈশ্ঠ* বলিয়া 

পরিচিত করিয়াছেন । * তাহার বৃহত গ্রন্থ পাঁওয়! যায় নাই। 

* পগুণরাদখানে কহে হরিপদে মতি। 

কমলার পাদপক্সে অসংখ্য প্রণতি ॥ 

লঙ্গ্মীর চরিত্র স্থনে জে তারে দেন বর। 

প1চ।লী প্রবন্ধে রচিলেন বৈশ্য শিষানন্দ কর॥” 

উক্ত গ্রন্থের শেখুংশ মাত্র পাঁওয়া গিয়াছে । এই অং 

বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্প্রতাঁব) 

শে কিরূপ 
আচরণ করিলে লক্গমীদেবী সন্ত্ট হন, কিরূপ পুরুষ ও কিরূপ 
রমণীর ঘর লক্ষ্মীর প্রিয়, এবং কোন্ কোন্ পুরুষ ও রমণীর ঘরে, 
দেবী থাকিতে চান না, তাহা! কবি শিবাননা অতি সরল ভাষায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি-- 

"এতেক হুনিআ তষে লক্মীদেষী হাসে। 

অ।ম।র চরিতপ্রকথ| হন হৃধীকেশে ॥ 

চিন্তাযুক্ত হএ জেব| সর্ববথ! থাঁকিষ। 

পাঁএ পাএ ঘসে জেব! উচ্ছিষ্ট চাঁচিঘ। 

বাদী ফুল পরে জেঘ। নিদ্র! জাএ উধাঁতে। 
ভগন আসনে বলি জেব! খাএ পাতে ॥ 

ম| সতমায়ে জেব। কয়ে অনাদর। 

পুন পুন বলি আমি ছাড়ি সেই নর|+% 

অডক্গ্য ভক্ষণ করে ধরএ জবন। 

বিবজ্্র হইয়। লেষ। করএ শয়ন । 

এমন লক্ষণ জান দেখি সর্ধক্ষণ। 

তাহাকে তেজিয়! থাকি হন নারারণ |%* 

শ্বামিপর নাবীর তর ন।হিক দেষতা। 

স্বরূপে কহিব আমি মুন সত্য কখ।॥ 

ন।ভি গণীর জার দণ্ত মমপান্তি। 

তাহার শরীবে অ।ম।র সদত বসতি ॥ 

ডাগর কপাল জার খাএ বড় গ্রামে। 

তিলেক ন। থাকি ভা।মি সেজনার পাসে ॥ 

থড়সিয়। পদ জর ধিরল অঙ্গুলি । 

অলক্ষণ চরিত্র সেই সর্বক্ষণ বলি ॥ 

প্রতিপদে কুম্মশ্ড ন। করিবে ভে।ঙন। 

দ্বিতীয়াতে কচু না করিবে ভক্ষণ ॥ 

তৃতীয়।তে মূল! খাইলে চক্ষে হয় শূল। 

চতুখাঁতে মূল! খাইলে নিধন নিমূ্ল |+* 

চতুর্দশীতে মান খাইলে হয মহ[রোগ। 

অমাধক্তায় নত মাংস গোমাংস সংযোগ ॥ 

এ নকল তিথিতে বস্তু জেব। নবে খায়। 

তাহাকে তেজিয়! অ।মি সন মহাশয় ॥” হত্যাদি 

লক্ষীচরিত্রের উদ্ধত অংশ দেবীভাগবতের নঈম স্কন্ধের ৪১ 
অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লেকেব অনুবাদ বলিলেও চলে। 

মাধবাচাধ্য চণ্ডীর জীগবণ লিখিয়া যেরূপ কাব্যরসের পবিচষ 

দিয়! গিয়।ছেন, তাহার লক্মীচবিত্রে সেরূপ কোন গুণপণাব 

পরিচয় নাই, গুণরাজের লক্ষ্ীচরিত্রেব মত তাঁহার লক্ামঙ্গলও 
সাদাসিধা । 

পরশুরাম শ্রীবৎসচিস্তার উপাখ্যান লইয়। লক্গার মাহাত্ঝ্য 

প্রচার করিয়াছেন, সাহার গ্রন্থ কোথাও শনিচবিত্র, কোথাও বা 

লক্ষ্মীর পাঁচালী নামে খ্যাত। ৪ 
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লক্ীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে কি কবিত্বে, কি লালিত্যে 

ও কি শব্বসম্পদে জগমোহন মিত্রের রচনা! সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার 

কমলামঙ্গলের বর্ণনীয় বিষয় অপর লক্ষ্মীচরিত্র হইতে সম্পূর্ণ ষ্িয়। 

তাহার গ্রন্থে যথারীতি মঙলাচরণের পর এই বিষয়গুলি বর্ণিত 
দেখা যায়,--ছূর্বাসার শাঁপে ইন্জের পশ্ব্্যনাশ, লক্ষ্মীর ক্ষীরোদ- 
প্রবেশ, ইন্দ্রের প্রতি নারদের সমুদ্রমস্থনে উপদেশ, সমুদ্রমন্থনহেতু 

দেব-দৈত্যগণের নিমন্ত্র৭, সমুদ্রমস্থনারন্ত, কালকুটোৎপত্তি, শিবের 

কালকুট পান, শঙ্করীকে সংবাদ দিতে নন্দীর কৈলাসে গমন, 

মনসাকে আনিতে নাঁরদের প্রতি পার্ধতীর অন্থুমতি, মনসার 

জন্মকথা, শঙ্করীর আজ্ঞায় শঙ্করের কালীদহে প্রবেশ, শঙ্করীর 

বাগ্দিনীবেশে কালীদহে শিবের নিকট গমন, শিবশ্িবার অস্ভুত 

হান্তপরিহাস, কালীদহে কমলে-কামিনীর নিজ মুগ্ডি প্রকাশ, 
সমুদ্রে অমৃত উৎপত্তি, বিষ্ণুর মোহিনীমুন্তি ধারণ, ক্ষীরোদে 

লক্ষ্মীর উদ্ভুব, কমল! ও লঙ্গীর অভেদ-শক্তিবর্ণন! ইত্যাদি । 

কবি জগমোহন ছূর্ববাসার অভিশাপ হইতে সমুদ্রমস্থন বিবরণ 

পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেও শিবের কালীদহে প্রবেশ, তথায় 
কোচিনীরূপা শিবার সহিত তাহার প্রেমালাপ প্রভৃতি কাহিনী 

আমরা কোন পুরাণ বা তত্ত্রে পাই নাই। কোচিনীবেশে 

শঙ্করী যখন শঙ্করকে কালীহ পার করেন, এ সময়ে কবি 
উভয়ের যে পরিহাদরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 

মন্দ নহে ।_- 

পম্ুনিঅ। ভবের খাণী, আইলেন ভবরাঁণী, 
তরী লৈয়া আনন্দে সত্বরে। 

শাস্রগতি শুলগাঁণি, শুভযাত্র। অনুমানী, 

উঠিলেন তয়ীর উপরে ॥ 

অন্নপূর্ণ। আনন্দেতে, অঙ্গ ঢকি অন্বরেতে, 

থেয়! দেন অতি সঙ্গোপনে। 

ডেদ করি ব্রঙ্গকো ঠা, উঠিল রূপের ছট!, 

উদ্মবর্ণে ঢাকিবে কেমনে ॥ 

বূপ হেরি পশুপতি, কামে হৈয়। মুগ্ধমতি, 

রঙ্গে ভঙ্গে কান বালছলে। 

উব অল সমীরণে, মন ভরি ভ্রাম মানে, 

ডোধে কামনাগরের জলে ॥ 

বিচ্ছেদ বহে কথায়, ফিরে ফিরে তরি বায়, 

পায়ে নাই পারে উত্তরিতে। 

ভুলি আপনার গুণে। সরল গুণের গুণে, 

দয় করি তরাহ তুরিতে ॥ 

শিবের শুনিয়া ঘাণী। হেসে কন ভবরাণী, 

ও কথ। আম।রে না৷ কছিবে। 

পড় ডর ভগধতী, মুখ গথর অতি, 
ব্যক্ত হৈলে প্রমাদ ঘটিষে ॥ 

[ ৭৬ ] বাঙ্গাল সাহিত্য (শীক্তপ্রভাব) 

একে গৌরী গৌরখধা, তাহে রূপে পৌধামিনী, 

ক্রোধে কষ্পধান্ শ্রিভুধন। 

এ কথ! স্ছনিলে কাণে) আমারে বধিষে প্রাণে, 

তুমিকি রাখিষে ভ্িলোচন। 

নিয় সম্মতি ধাণী, পুলকিত শৃ্লপাণি, 
কহিছেন করিয়। বিনয়। 

নুন সুদ প্রাণনই, এক উপদেশ কই, 
বুঝে দেখ ধদি মনে লয়। 

ছজনে একত্র হইয়) লীল! করি লুকাইয়া। 

কালীদছে কমলকাননে। 

সদ! হুধে বিয়াজিষ, কোন ঠই ন! জাইঘ, 

জানিঘেন শঙ্করী ফেমনে ॥” ইতাদি 

জগমোহন সংক্ষেপে লক্ষী ্বর্গচিত্র অতি সুন্দর চিত্রিত 

করিয়াছেন । 

জগমোহনের পর রঞ্জিতয়াম দাস ১৭২৮ শকে কমলা"চর়িত 
প্রকাশ করেন-” 

"বনুযূগ সিনুশশী শক পরিমাণ । 

কমলার চরিক্র-কথ| হইল সমাধান ॥" 

রণজিত্রামের কমলা-চরিত্র গুণরাজের ঠাঁচে ঢালা, জগমোহনের 

কমলামঙ্গলের স্ায় তিনি সেরূপ কবিত্ব বা বিষয়ের সৌনর্ধ্য 
প্রকীশ করিতে পারেন নাই। 

সারদা-মঈল। 

লক্মীর ন্যায় দেবী সরস্বতীও বন পুর্বকাল হইতে জৈন, বৌদ্ধ 
ও হিন্দুসমাঞ্জে পুজা পাইয়। আসিতেছেন এবং তাহার 
মাহাত্ম্য গ্রচারার্থ এ দেশে সারদার মঙ্গলগাঁন প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। সাধারণতঃ সরম্বতীপূজার দিনই “সারদামঙ্গল”৮ গীত 
হইত। অপরাপর মঙ্গলগুলি যেরূপ স্ত্রগ্স্থ হইতে বৃহৎ অষ্ট- 

মঙ্গল! বা জাগরণের রূপ ধারণ করিয়াছে, সারদামঙগলের এরূপ 

নিদর্শন পাওয়া যায় না। দয়ারাম দাঁস বা গণেশমোহনেব 

সারদামঙ্গল পাঁওয়! গিয়াছে, এই গ্রন্থ সেরূপ বৃহৎ নহে, শ্লোক. 
সংখ্যা গ্রায় ৫৯০ শত এবং ১৭টী অধ্যায়ে বিভক্ত । দয়ারামের 

নিবাস মেদিনীপুরজেলার অন্তর্গত কাশীজোড়ার মধ্যবর্তী কিশোর- 

চকু গ্রাম। কাশীজোড়ার রাজার আশ্রয়ে কবি সারদামঙ্গল 

রচন। করেন*। তাহার পিতার নাম জগনাথপ্রসাদ, পিতামহ 

পরীক্ষিৎ এবং প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিতাঁ । 

* “কাগীঞোড়। মহাস্থান। মহারাজ| পুণ্যবান্, ধন্য সে ধার্মিক জগধ্যান। 

ইহ তাঁর প্রতিগ্তিত, দয়ারাম রচে গীত, সারদাচরিত্র উপাথ্যান ॥" 

“সারদাচরিজ্র কথ। রচে দয়ারাম। 

ঘসবান কাশীজোড়। কিশোরচক্ গ্রাম ॥* (সারদামঙ্গল ) 

+ “কর্তা রামেজ্জরজিৎ, বিদ্যাবস্ত পরীক্ষিত, জগন্নাথ তাহার তনয়। 

তাহার পুণ্যের ফলে, অধতীর্ণ মহীতলে, দয়ারাম তাহার তনয়" . 



স্থরেশ্বর দেশে স্তববাহ নামে এক রাজ! ছিলেন, তিনি নিরাহারে 

বহু বর্ষ শিবপৃজা করেন, তাহাতে লক্ষধর নামে এক পুত্র জন্মে । 

লক্ষধর বাপের বড় আন্বরে ছেলে। সাত বর্ষ পধ্যস্ত তাহার 

অক্ষর পরিচয় হইল নাঁ। রাজার পুরোহিত গৌরীদাস পণ্ডিত 

রাজাকে জানাইলেন যে, এখন হইতে চেষ্টা না করিলে কুমারের 

লেখাপড়া হইবে না। রাজা শুভদ্রিনে যৌড়শোপচারে দেবী 

সরস্বতীর পুজা করিয়! পণ্ডিতের হাতে পুত্রকে সঁপিয়া দিলেন। 

লক্ষধর বার বর্ষে পড়িল, তবু তার কিছু হইল না। পণ্ডিত 

রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন । মূর্থের বাচিয়া ফল কি? রাজ 

মুর্খ কুমারের মাথা কাটিতে আদেশ করিলেন । রাঁজপুত্রের মুখ 

দেখিয়া কোতোয়ালের দয়া হইল। তাহার পরামর্শে লক্ষধর 

বনে পলাইয়৷ রক্ষা পাইল; তৎপরিবর্ে কোতোয়াল শিয়ালের 

মুণ্ড কাটিয়া রাজাকে আনিয়া দেখাইল। বনে বনে বাঘ 

তালুকের মধ্যে ফলমূল খাইয়া লক্ষধর বেড়াইতে লাগিল। 

তাহার কষ্ট দেখিয়া দেবী সরস্বতীর দয়া হইল। দেবী বৃদ্ধা 

বরাহ্মণী সাজিয়া' বনে আসিয়া কুটার বাধিলেন। দৈবাৎ একিন 

বাঙ্গণীর সহিত কুমারের দেখা হইল । দেবী তাহাকে ধর্থপুত্র 

করিল। কুমার সেই কুটারে বাস করিতে লাঁগিল। লক্ষধর 

কাট কাটিয়া আনে, দেবী তাহা বাঁজারে লইয়া গিয়া বেচেন। 

এইরূপে কিছুদিন গেল। একদিন ভাগবতের খুঙ্গী ফেলিয়া দেবী 

বাজারে গিয়াছেন; পুথি দেখিয়৷ কুমারের বড় ক্রোধ হইল। যার 

জন্টি তাহার বনবাস, বনেও তাই । আর কালবিলম্ব সহিল না, 

কুমার সেই পুরাণ পুথিখাঁনি সমুদ্রের জলে ফেলিয়! দিল। জলে 

“রাধাকৃষ্ণ” ছুটী নাম নষ্ট হইল। দেবগণ দেবীকে সংবাদ দিতে 

নারদকে পাঠাইলেন । নারদ আসিয়া দেবীকে ভত্খসনা করি- 

লেন। তখন দেবী অনেক কষ্টে সমুদ্র হইতে পুথিখানি তুলিয়! 

আনিলেন এবং লক্ষধরকে যথেষ্ট তিরঙ্কার করিলেন। কেন যে 

সে পুথি ফেলিয়৷ দিয়াছিল, কুমার একে একে তাহার পূর্ব 

কাহিনী প্রকাশ করিল। এতদিন পরে দেবী দয়া করিয়া আপ- 
নার পরিচয় দিয়া কহিলেন, পূর্বের পড়িয়া গুরুদক্ষিণা দাও নাই, 

সেই জন্য তোমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে । বৈদর্ভদেশে এক রুষ্ণ- 
ভক্ত রাঁজ। আছে, তাহার কালিন্দী, কেশরী, উমা প্রভৃতি পাঁচ 

কন্তা। সেই পঞ্চ কন্তার গিয়! সেবা কর, তাহ! হইলে তুমি সর্বব 

বিছ্াা লাভ করিবে । দেবীর আদশে বালক লক্ষধর বৈদর্ভদেশে 

পেল, পঞ্চ কন্তার কাছে চাকরী পাইল । ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা 

দেই ধূলাকুট্যা রাখে। ধূলাকুটা বল্যা তারে সর্ধালোকে 
ডাকে 1৮ শ্রীপঞ্চমী আসিল । পঞ্চকন্া ষোড়শোপচাঁরে দেবীর 

* পুজা করিল। জাগরণের জন্ত *ধূলাকুটা'র উপর আদেশ হইল। 
চ$৪6৪। * ও 

পাটের মসার ও মশাল জালা থাকা চাই। চাকরের মুখে উচ্চ 
কথা শুনিয়া পঞ্চকন্তা হাসিয়া ফেলিল। যাহ! হউক,, তাহারা 

কুমারের কথা মতই কাজ করিল। গভীর নিশীথে নীলবব্ত- 

পরিধান! দেবী সরম্বতী সেবকের পুজা লইতে আ'সিলেন। 
এ সময়ে কুমার যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অকল্মাৎ 

দেবীর হাতের শাখার শবে জাগিয়া উঠিল এবং পুজার দ্রব্য চুরি 
করিতেছে মনে করিয়া বেবীকে ধরিয়া খাটের খুরায় বান্দিয়! 
ফেলিল। দেবী তখন আপন পরিচয় দিলেন এবং বাধন খুলিয়! 
দিবার জন্ত কতই কাকুতি মিনতি করিলেন! এখন দেবীকে 

হাতে পাইয়া বালক বেশ শুন।ইয়! দিল, “তোমারই জন্য আমার 

এই দুর্দশা], উচিত মত শা্তি দিব। দেবী কহিলেন, “তুমি 

যখন স্মরণ করিবে, তখনি আমায় পাইবে, সকল বিদ্যায় 

তুমি পণ্ডিত হইলে । এঈকপে বর পাইয়া কুমার দেবীকে 

ছাড়িয়া দিল। 

প্রভাতে পঞ্চকন্! দেবীর প্রসাদ বাটিয়া লইল ও পুথি লইয়া 

পড়িতে বসিল। দেবীর কৌশলে গুক জনার্দন পণ্ডিত আসিয়া 
তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, এখানে তোমাদের লেখা পড়া হইবে 

না । আমার সঙ্গে বিদেশে গেলে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 

তাহার! গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। দেবী বিশ্ব- 

কন্মীকে ডাকা ইয়া ম্ণিমাণিক্য খচিত এক খানি তরণী প্রস্তত 

করিতে বলিলেন ও নিজেও মায়ানদী করিয়া ব্সিলেন। সন্ধ্যা 

কালে পঞ্চ না বহু রত্ব লইয়া! সেই নৌকায় আসিয়া উঠিল। 
কুমারও নৌকা ছাড়িল না। কিন্তু দেবীর কৌশলে জনার্দিন 
পিতার নিকট ধর! পড়িল। দেবী নিজে কর্ণধার হইয়া নৌকা 

চালাইলেন। পঞ্চ কন্তা জনার্দনকে না পাঁইয়া সকলে মন্মাহত 

হইল ) যে তাহাদের নফর সেই বুঝি তাহাদের বর হইল, লোকে 

কত কথাই বলিবে, তাহারা কিরূপে সহ করিবে ? যাহা হউক, 

তাহাঁব৷ অনুষ্টের দোহাই দিয়! ₹কটা শান্ত হইল। অবশেষে 

ধূলাকুটা'র উপরই তাহাদের ভালবাসা পড়িল। ভালবাসার 
প্রতিদানও প্রার্থনা]! করিল। দেবী সরস্বতী বিজয় দত্ত নামে 

এক সাধুকে জানাল যে, কুড়ি বর্ষ পরে পুত্রবধূসহ পুত্র ঘরে 

আসিয়াছে, তাহাকে ঘরে আনিয়া উপযুক্ত মহল বানাইয়া দাও। 

বিজয়দত্ত সে আদেশ পালন করিল । 

এ দিকে সুবাহু নৃপতি পুত্রহার! হইয়া এক প্রকাব উদাসীন, 

রাজকার্যে তাহার লক্ষ্য নাই, ক্রমে তাহার রাজধানী জনমানব- 

শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অতি কষ্টে তাহার দিন যাইতেছে ২* বর্ষ 
পরে লক্ষধর পিতৃরাজ্যে ফিরিল, ক্রিস্ত কেহই তাহাকে চিনিতে 
পারিল না। দেবীর কৃপায় এখানে নুতন জঙ্গল কাটচইয়া 



রঙ 

লক্ষধর এক নুসমৃদ্ধ রাজ্য পত্বন করিল গ্রবং নানা স্থানের
 সামন্ত 

বাঁজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া! সকলকে স্বণপাত্রে আহার 

করাছীল। তাহার পিতা! স্ুবাছও নিমস্ত্রিত হইয়া আসিয়া- 

ছিলেন, তাহার অদৃষ্টে কিন্ত মাটার পাত্রে আহার জুটিল। 

পাত্রের পরামর্শে সুবাহ লক্ষধরকে রাজ্যচ্যুত করিবার আয়োজন 

করিলেন; বৃদ্ধ কোতোয়াল লক্ষধরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল, 

কিন্তু বীর কিছুই করিতে পারিল না। তাহাতে সুবানু 

কোতৌয়ালের উপর বিরক্ত হইয়া তাহার মাথা কাটতে আদেশ 

দিলেন। ধর্পিতার বিপদ শুনিয়! দেবীর অভিপ্রায় মত লক্ষধর 

কোতয়ালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ধর্ম্পিতা' 

সম্বোধন করিয়। তাহার অর্ধরাজ্য লইতে অনুরোধ করিলেন। 

কিন্তু পরম ধার্দিক কোতোয়াল রাজ্য গ্রহণ করিয়৷ কি করিবে? 

সে রীজপুত্রকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, এই জন্যে আপনাকে 

ধন্য মনে করিল। দেবীর কৃপায় স্ুবাহু পুত্রের পরিচয় পাইলেন। 

বুকাল পরে হারানিধি পাইয়া রাজার শক্তিসামর্থ্য ফিরিয়। 

আসিল। এত দিন স্ুবাহমহিষী কীদিয়া কাটাইতেছিলেন। 

এখন রাজপুত্র ও পুত্রবধূগণকে মঙ্গলোঁৎ্সব করিয়া রাণী ঘরে 

তুলিয়া লইলেন। পঞ্চ কন্তাও এত দিন পরে বুঝিল যে, 

সামান্ট নফরকে তাহারা পতিত্বে বরণ করে নাই। সর্ব্শীস্তরবিদ্ 

লক্ষধরকে লইয়। সপরিবারে রাজা স্ুবাহু দেবী সরন্বতীর পুজা 

করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে জানিল, সরস্বতী 

পূজা করিলে মূর্থ পণ্ডিত হয়, নির্ধন ধনবান্ হয়, অপুত্রক 

পু্র লাভ করে। এইরূপে দেবীর মাহাত্মাগান সর্বত্র 

প্রচারিত হইল। 

দয়ারামের “সারদামঙ্গল কষ গ্রস্থ হইলেও ইহাতে লালিত্য 

ও আঁবেগের অভাব নাই, পড়িতে আরম্ত করিলে শেষ না করিয়া 

থাঁকা যায় না। বিশেষতঃ সরস্বতীর মাহাত্মস্চক এরপ গ্রন্থ 

নিতান্ত বিরল বলিয়া এখাঁনি সর্বথা রক্ষণীয়। 

গঙ্গা মঙল। 

গঙ্গা বহু কাল হইতে শিবের অন্যতর! শক্তি বলিয়! পরিচিতা, 

এ কারণ বু পূর্বব হইতেই শীক্ত-সমাজে গঙ্জাদেবীর পুজা! প্রচ- 

লিত। গঙ্গ। সকল সম্প্রদায়ের উপাসিত! হইলেও শীক্তসমাজ 

গঙ্গার সাকা রমুস্তি প্রচার করিয়! সর্ধত্র তাহার মাহাত্ম্য প্রচার 

করিয়াছিলেন এদেশে জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা! মকরসংক্রাস্তির 

দিন গঙ্গাদেবী পৃজিত ও তীহার মাহাত্য গীত হইয়া থাকে। 

উ্ত নির্দিষ্ট দিবসে বঙ্গের বু স্থানে 'গর্গামঙগল গীত হইত। 

কোন কোন স্থানে মুমূর্ু ব্যক্তিকে তীরস্থ করা হইলে, তাহাকে 

গঞ্গামঙ্গল শুনান হইত | 'বহু কবি গঙ্গামঙ্গল বা গঙ্গার পাঁচালী 

'্লিবিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচাধ্য, ছিজ গৌরাঙ্গ, ঘবিজ কমলাকান্ত, 

এ এ... সস ্্প 

জয়রাম দাস, দুর্গ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রচিত কএক খানি 

গ্রন্থ মাত্র পাঁওয়। গিয়াছে। 

মাধবাচার্যের গল্গামঙ্গল ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে, শ্লোকসংখ্যা প্রায় 

৫৪০০। যিনি ১৬১ শকে চণ্তীমজল+ লিখিয়। এক জন শ্রেষ্ঠ 

কবি বলিয়া গ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই গলামঙ্গল খাঁনিও সেই 

মাধব কবির রচিত। কেহ কেহ এই কবিকে মহাপ্রভুর পড়,য়া 

ও মন্ত্রশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহা প্রভুর শিষ্য 

মাধব ও গঙ্গামঙ্গলের কবিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি 

না। মহাপ্রতুর মন্ত্রশিষ্য মাধব খুষ্টীয় ১৬শ শতান্দে এবং কবি 

ৃষ্টীয় ১৭শ শতান্ে বিদ্যমান ছিলেন । 

মাঁধবের গঙ্গামঙ্গল এ শ্রেণীর গ্রন্থ মধো সর্বব শ্রেষ্ঠ বলিয়া 

গণ্য হইবার যোগ্য, ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মধুর ও প্রসাদ ু ণ- 

বিশিষ্ট, মধ্যে মধ্যে কবিত্ব বেশ স্ফ,রিত হইয়াছে। গঙ্গীর মাহাত্ময- 

প্রচার উদ্দেস্তে কবি নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকীর অবতারণা 

করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের আর্ত হইতেই মার্জিত ভাষার 

নমুনা পাওয়া যায়। যথা 

'প্রণমহে! গণপতি গৌরীর নঙ্গন। 

শুদ্ধ বুদ্ধি খিধায়ক বিদ্বাবিনাশন 

খর্ব সুলতর তমু লম্বিত উদর। 

কুপ্তর সুন্দর মুখ অতি মনোহর ॥ 

সিন্দুরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি হুশৌভন। 

চাঁরি ভুজে শোভা করে অঙ্গদ ক্বপ। 

দ্বিজ গীরাঙ্গের গঙ্গামঙ্গলের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০* | 

কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন__ 

«গৌরাঙ্গ শব্দীর নিষেদন সুন রাম। 

গঙ্গাতীরে মরি যেন লইয়। তব নাম ॥ 

কাষ্টশালী গ্রাম বলি বসত সুন্দর | 

চারি বর্ণ পরিপূর্ণ গঙ্গার উপর ॥ 

তাহাতে বসত করি সুন সর্বব জন। 

আশ্রম কাগ্ঘপগোত্র নিজ পরিজন ॥” 

দ্বিজ গৌরাঙ্গ সগরোপাখ্যান, ভগীরথের তপস্তা, গঙ্গানিয়ন ও 

সংক্ষেপে রামচরিতাঁদি পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়া গঙ্গামন্্ল রচনা 

করিয়াছেন । তীহার রচনায় সেরূপ ববিত্ব বা নৃতনত্ব না 

থাঁকিলেও কবির ভাষা অতি সরল ও মধ্যে মধ্যে বেশ হৃদয়- 

গ্রাহী। গৌরাঙ্গ শর্মা দুই শত বর্ষ পূর্বে বিগ্তমীন ছিলেন । 

দবিজ কমলাকান্তও প্রায় এই সময়ে গঙ্গার পাঁচালী, রচনা 

করেন। তাঁহার পরিচয় এইক্প-- 

“মনু মহীপাল আদি রাজ। সিংহ নস। 

তাঁর রাক্সোে আছে এক অও্ড চড় গাম ॥ 



পূর্ব দেইখা গ্রামে আছিল নরপততি | 

গঙ্গার সমীপে বসত কো গ্রামেতে স্থিতি | 

গঙ্গার পচালী দ্বি্জ কমলাকাস্ত ভনে। 

পান কর সর্ব জন হয়ে দিব্য জ্ঞানে ।” 

দ্বিজ কমলাকাস্ত রচিত গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ৫০* অধিক 

হইবে না। তাহার পাঁচালীতে সগরবংশের মুক্তিহেতু ভগী- 

রথের তপস্তা ও গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ বনিত হইয়াছে । কমলা 

কান্তের রচনায় কবিত্ব বা কৃতিত্বের যেমন কিছু পরিচয় দিবার 

নাই। জয়রামের নিবাস গুপ্তপল্লী ( গুপ্ডিপাড়। ) তাহার নাম 

রামচন্ত্র রায়, জাতিতে বৈষ্ভ। প্রায় ছুই শত বর্ষ পুর্ববের কবি 

নিজ গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
গঙ্গার পশ্চিম তীর, যথ| রম যদুবীর, গুপুপন্নী যশোহর ধাম। 

ষৈদ্যঘংশে সমুস্ভুত ছিজ রামচন্ত্রহ্ত বিরচিত দাস জয়রাম ॥ 

কবি জয়রামের গঙ্গামঙ্গল পূর্বোক্ত গলঙ্গাপাচালী হইতে 

বড় না হইলেও এখানির ভাষা অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত ও স্ুল- 

লিত, তবে কবিত্বের বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। জয়রাম 

লিখিয়াছেন যে, তিনি ঙ্গাগ্ডপরাণ অনুসারে তাহার গ্রন্থ রচনা 

করিয়াছেন । এই গ্রন্থে শুকপরীক্ষিৎসংবাদ, বিষুণর বামাঙ্গ 

দ্রবীভূত হইয়া তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তিকথা, বলি ও 

বামনের উপাখ্যান ও ভগীরথ ক্তৃক গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ আছে। 

গঙ্গামঙ্গলে পাই-__গঙ্গা তত্তিপুর হইতে পন্ম। কতক পূর্ববাভিমুখে 

চলিয়! যান, শেষে ভগীরথের কাতর আহ্বানে দেবী “গিরিআর 

মোহান৷ দিয় দক্ষিণে গমন” করেন। তার পর ত্রিবেণীকে 

লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিরাছেন 
«ভগীরথ সঙ্গে গঙ্গ। আছিল! ব্রিবেণী। 

গুপ্ত ধষি ওয়।ইল। দেগাইন। কর। 

সরস্বতী যমুন1 বিচ্ছেদ তার পর॥ 

গঙ্গ। প্রণনিয় পূর্বের চপল যমুনা । 

পশ্চিমেতে জান ঘালি হয়! বিমন1 ॥ 

যমুনার বালি গুলি বিচ্ছেদ হইল। 

মনের দুঃখে মনগতি ম গঙ্গ। চলিল ॥ 

পূর্ববর্তী গল্গামঙ্গলকারগণ কোন দৈব প্রভাব বা প্রত্)- 

দেশের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তাহারা 

গঙ্গাতক্তি এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাহাদের লক্ষা। 

কিন্ত “গঙ্গা ভক্তি-তরঙ্গিণী” রচয়িতা! হূর্গীপ্রনাদের স্ত্রী গঙ্গাদেবীর 

প্রত্যাদেশে পতিকে গান রচনা করিতে বলেন। মুখটী কৰি 

বোধ হয় জানিতেন না যে, তাহার পূর্বে বু কৰি গঙ্গার মাহাত্ম্য 

প্রচুর করিয়! গিয়াছেন, তাহা হইলে দেবীকে দিয়া বলাইতে 

পারিতেন না, “ভাষায় আমার গান নাই।” 

* দুর্গী প্রসাদ শতাধিক বর্ষ পুর্কে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উল! 

আরামে জনম গ্রহণ করেন, তাহার পিতার নাম আত্মারাম সুখো- 

পাধ্যায় ও মাতার নাম অরুদ্ধতী। তাহার গ্রন্থ খানি পূর্বোক্ত 

র্থঘয় হইতে অনেক বড়। তাহার রচনার বেশ পারিপাট্য ও 

সে সময়ের স্ত্রীসমাজের চিত্র 

কবি তৎকালপ্রচলিত গহনার 

মধ্যে মধ্যে বেশ লালিত্য আছে। 

তাহার হাতে মন্দ ফোটে নাই। 
এইরূপ একটা ফর্দ দিয়াছেন-- 

"ঢেড়ি পি মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। 

কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল ॥ 

নাসিকায় নথ কার মুক্ত। চুনী ভাল। 

লবঙ্গ বেশর কারে! মুখ করে আলে|। 

কিব গজমুক্ত। কারে। নাসিকার কোলে। 

দোলে সে অপূর্ধ্ব ভাব হাসির হিল্নোলে ॥ 

কুন্দ কলিকার মত কারে! দস্তপণতি। 

দাড়িম্বের বীজ মুক্ত! কারে। দম্ভ ভাতি ॥ 

মার্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কাল রেখ! । 

মনে লয় মদনের পরিচয় লেখ! ॥ 

মুখ শোভ। করে কারে! দন্দ মল হাসি। 

সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বালি ॥ 

পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। 

মুকুতার মাল! কণ্ঠমাল! চত্ত্রহার ॥ 

ধুক্ ধুকি জড়াও পদক পরে সথে। 

সৌণার কঙ্কণ কারে শন্মের সন্মুথে ॥ 

পতির আফ়াৎ চি সোহাগ যাহাতে । 

পরাণ বান্ধ।ন লোহা সকলের হাতে ॥ 

পাত! মল পাশুলি নট বিছা! পায়। 

গুজরী পঞ্চম আর কিষা শোভ। তায়” 

উক্ত কবিগণ ছাড়া বছু প্রসিদ্ধ কবি গঙ্গার বন্দনা রচনা 

করিয়৷ গিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিচন্ত্র, কবিকম্কণ, নিধিরাম ও 

অযোধ্যারামের বন্দনাই বিশেষ প্রচলিত । 
শাত্ত পদকর্থ|। 

শীক্তসমাজেও ব্হু পদ্বকর্ত। জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা- 

দের মাতৃভক্কিময় পদাবলীতে একদিন বঙ্গের অনেকেই মন্তমুগ্ধ 

হইয়াছিলেন। শক্তিসীধক্ ভক্তকবি রামপ্রসাদেব নাম বাঙ্গালার 

সর্বত্রই সুপরিচিত । তাঁহার কৃত শক্তিসঙ্গীতগুলি বঙ্গের সঙ্গীত 

সম্প্রদায়ের এক অমূল্য জিনিস। এমন সহজ সরল ভাষায় প্রতি 

পদে মর্শম্পশশী ভাবের অবতারণা এবং প্রাণবিমোহন স্থমধুব 

স্বরযোজন! বুঝি বা আর কোনও ভক্ত শান্ত কবির সঙ্গীতে 

নাই। তাই বঙ্গের নরনারী প্রসাদী সঙ্গীতে আত্মহারা । 

রামপ্রসাদ পিতার চতুর্থ সন্তান । অনুমান বাঙ্গালা ১১২৫--৩* 

সালে রামপ্রসাদের জন্মকাল। রামপ্রসাদ অল্প ব্যসেই সংস্কৃত 

হিন্দী ও পারস্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা' লাভ করেন। পিষে 



বাঙ্গালা সাহিত্য (শীকপ্রভাব) 
গেরপর তিনি কলিকাতার প্রনিদ্ধ' মিত্রজমিদ্যুরগৃহে মুহুরির 

কার্য গ্রহণ করেন। কার্য করিতে করিতেও রামপ্রসাদ কখন 

একখন সঙ্গীত রচনায় বিভোর হইতেন। ক্রমে তাহার মনিব 

তাহার সঙ্গীত রচনায় মুগ্ধ হইফ়্া বেতন বৃদ্ধি করিয়া উৎসাহ 

দেন। কিন্ত রামপ্রসাঁদের হৃদয়ে ভাবসমুদ্র উলিয়া! উঠে। তিনি 

চাকরী ছাড়িয়া ইষ্ট দেবতার সাঁধনায় নিরত হয়। বামপ্রসাদ 

কালী কালী” বলিয়া তন্মক্ন হইয়৷ মাকে আহ্বান করিতেন । 

সেই প্রাণের আহ্বান আজিও বাঙলায় মর্শম্পর্শী সঙ্গীতরূপে 

বিরাজিত। মহারাজ কৃষ্ণচগ্জ্র বামপ্রসাদের শক্তিবিষয়ক 

পদে মুগ্ধ হইয়া কবিরঞ্ীন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর দুমি 

দনি করেন। বাঙ্গীলার নবাব সিরাজ উদ্দৌ্লাও এক সময়ে 

সাধক কবির শ্ঠামাবিষয়ক পদে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ 

সঘঘদ্ধে অনেক অলৌকিক ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যাঁয়। 

পরবর্ঠিকালে অনেক কবি রামপ্রসাদের নাম দিয়া বু গান 

চীলাইয়। গিয়াছেন। [ কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন দেখ । ] 

কবিরগ্তন রামগ্রসাদের ন্টায় কমলাকান্ত ভষ্টাচার্য্যও এক 

জম শক্তিসাধক ও কবি ছিলেন। ইহার রচিত গানেও 

তক্তির প্রত্রবণ প্রবাহিত। বর্ধমান জেলাব অর্থিকা-কালনায় 

কমলাকাস্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ১২১৩ সালে তিনি মহারাজ 

(তেজশ্চন্্র বাহাদুরের সভাপত্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। 

সাধক ক্ম্লাকীন্তকে চিনিতে পারিয়া, মহারাজ তাহাকে 

ীপুরুপদে বরণ করেন। মহারাজ নিজ বাটার অনতিদুরে 

কাটালহাট গ্রামে গুরুদেবের বাঁস বাটী নির্মাণ করাইয়৷ 

দেন। ভক্ত কমলাকান্তের বাটীতে প্রতি বৎসর শ্তামাপুজার 

নিশায় খুব সমারোহ হইত। কিংবদস্তী আছে,কমলা" 

কান্তের সঙ্গীতে দস্থ্যার পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হ্ইয়াছিল। 

একদা কমলাকান্ত দস্থ্যহন্তে পতিত হন, অনস্ঠোপায় কমলা" 

কান্ত উচ্চ কণ্ঠে মায়ের নাম গাইতে থাকেন। গান মুষ্ধ 

দনলযুদল শেষে তাহার ক্ষমাপ্রার্থী হঘ। মা কালীর প্রতি 

কমলাকান্তের অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুকালে 

মহারাজ গুরু কমলাকাস্তকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উদ্যোগ 

করেন, কমলাকান্ত সেই অস্তিমকালেও এই গীতটা রচনা 

করিয়া গান করিয়াছিলেন । সেই গানের প্রথমাংশ এই £ 

“কি গরজ কেন গঙ্গাতীবে যাব) 

আমি কাল মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি ন্মরণ ল'ব ।” 

বর্ধমান রাজ সরকারের দেওয়ান রথুনাথ রায়মহাশয়ও 

একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতনচক ছিলেন। "তাহার 

সমন্ত সঙ্গীতই দেব-দেবীবিষয়ক। বর্দমান কাল্নার সন্নিকট 

' চুলী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথের জন্ম হয়, রঘুনাথের 

[ ৮* ]. বাঙ্গালা সাহিত্য (শা্প্রভাব) 
পিতার নাম ব্ররকিশোর রায়। ব্র্নকিশোরের ছুই বিবাহ। 
প্রথম পক্ষের তিন পুত্র মধ্যে রঘুনাথ রায় মধ্যম। চুপীর 

রায়বংশ বহু দিন হইতে বংশাহুক্রমে বর্ধমানের দেওয়ানি 

কাধ্য করিতেন। রথুনাথের পিতা ব্রজকিশোর মহারাজ 
কীত্বিচন্ত্রের দেওয়ান ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ 
সেই দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। ইহার দেওয়ানি আমলে 

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্ঘমানের অধিপতি । বর্ধমানে দেওয়ান 

মহাশয় নামে রঘুনাথ রায়ই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের অসাধারণ 

অনুরাগ ছিল। তিনি অধিকাংশই সময়ই সঙ্গীতচর্চা ও ধর্কার্ষ্ে 

অতিবাহিত করিতেন। মহারাজ তেজশন্দ্র দিল্লী ও লক্ষ 

হইতে ওস্তাদ আনাইয়। তাহার সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা 
করিয়া দেন। রথুনাথ প্রত্যহ প্রাতে এক একটী কালী- 
বিষয়ক সঙ্গীত রচন] না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, তাহার 

রচিত প্রত্যেক গানেরই ভণিতাঁয় “অকিঞ্চন” কথাটা দৃষ্ট হয়। 
তাহার গানগুলি সাধুশববহুল। ১২৪৩ সালের ১৯ শে 

ভাদ্র দেওয়ান মহাশয় পরলোকপ্রাপ্ত হন। 

বিষ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্থতি বঙ্গ- 

সাহিত্যে চিরোজ্ছল। জন্ম--১১১৯ সালে এবং পরলোক 

১১৭২ সালে। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় উৎসাহ্দাতা 

ছিলেন। ইহার রচিত অনেক শক্তিসঙ্গীত আছে। 

নবদ্বীপাধিপ মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের প্রথম! মহিষীর গর্ভজাত 

মহারাজ শিবচন্দ্রও একজন প্রসিদ্ধ শাক্ত-পদকর্তী ও সাধক 

ছিলেন। ১১৯৫ সালে ইহার পরলোক হয়। ইহার রচিত 

বনু শক্তিসঙ্গীত আছে, একটা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম--, 

খান্বীজ--এক তাঁল।। 

"নীলবরণী নবীন! রমণী নাগিনীজড়িত জটা বিভৃষণী, 

নীল নলিনী জিনি জ্রিনয়ন। নিরথিলাম নিশাযাথ-নিভাননী ॥ 

নিরসল নিশাকর কপালিনী নিরুপম। ভালে পঞ্চরেথ] শ্রেণী, 

নুকর চীরুকর সুশোভিনী লোল রদন। কর।লধদনী ॥ 

নিতদ্বে নিচোল শার্দল ছাল, নীল পল্স করে করে করবাল, 

ৃমূণ্ড ধর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদরপ্রসধিনী ॥ 

নিপতিত পতি শব রূপে পার, নিগমে ইহীর নিগৃঢ় না পায়, 

নিস্তার পাইতে শিষের উপায়, নিত্যদিন্ধ! তাঁর! নগেম্সরনন্দিনী ॥ 

এতভ্ি্ন মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের ছিতীয় মহ্ষীর গর্ভজাত কুমার 

শতুচন্্র এবং নবদ্ীপরাজবংশসন্ভুত কুমার নরচন্ত্র ও মহারাজ , 

শ্রীশচন্্র গ্রভৃতিও অনেক শক্তি সঙ্গীত রচন! করিয় গিয়াছেন, 

ইহার্দিগের রচিত মঙ্গীতগুলি বড়ই প্রাঞ্ল ও মনোহর 

নাঁটোরাধিপতি মহারান্দ রামকৃ্ণও একজন প্রসিদ্ধ পত্তি- 



যায়। ইনি সেই স্বনামপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দততক-পুত্র। 

প্রবাদ-যৌবনেই ইনি বিষয়-বাসনায় বীতশ্রন্ধ হইয়া ভগবদা- 

ল্লাধনায় নিবিষ্ট হন। ১২৩২ সালে ইনি পরলোক গমন 

করেন। ইহার রচিত একটা গান নিয়ে উদ্ধত করিয়া 

দিলাম, যথা-_- 
পুরবী--একতালা 

“তবে সেই সে পরমা নন্প, ধে জন পরমানন্দমরীয়ে জানে 

নে ধে ন। যায় ভীর্থ-পর্যাটনে কালী কথ। বিন। গুনে না কাপে, 

সন্ধ। পূজ! কিছু না মানে, বা! করেন কালী তাবে সে মনে ॥ 

যে জন কালীর চরণ ক'রেছে স্থূল সহজে হয়েছে বিবয়ে ভুল, 

ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল, যল সে মূল হারাবে কেমনে ॥ 

রামকৃষ কয় তেমনি জানে লোকের নিন্দা না শুনিধে কাপে 

আখি চুলু ঢুলু রনী দিনে, কালী নামামৃত পীধ্য পানে ॥” 

পরবর্তীকালে দাশরথি রায়, রামছুলাল সরকার, তৎপুত্ 

আশুতোষ দেব, কালী মীর্জা প্রভৃতি অনেকে শক্তি-সঙ্গীত 

রচন! করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে তাহাপিগের সঙ্গীতা্দি 

উদ্ধৃত হইল না। অধুনাতন কালেও অনেক সর্গীতকার বহু 

সংখ্যক শক্তি-সঙ্গীত রচন। করিয়াছেন। 

হিন্দুগণ ভিন্ন শাক্-ধর্ম্ে আস্থাবান্ অনেক মুসলমান কবিও ৰ 

শক্তি সঙ্গীত রচন! করিয়া! গিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে মৃজা 

হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ এই দুইজন কবির নাম 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই কবিত্বয় প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের 

লোক। ই ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশ-শালা বন্দোবস্তের কাগজে 

মৃক্জা হুসেন আলির নাম পাওয়া যায়। ইনি ত্রিপুরার অন্তর্গত 

বরদাথাতের জমীদার ছিলেন। কথিত আছে,_ইনি মহা 

সমারোহে কালীপুজা করিতেন। ইহার রচিত একটা গান 

এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,_ 
“বারে শমন এবার ফিরি সামনে আছে জজ কাছারি। 

আইনের মত রসিদ দিব, জামিন পিষ ক্রিপুরারি ॥ 

আমি তোমার কি ধার ধারি, স্টাম। মায়ের খান তালুকে বলত করি। 

বলে মৃঙ্গা হলেন আলি, 

য। করে ম জয়কালী, 

পুণ্যেয় ঘরে শুন্ত দিয়ে পাপ নিয়ে বাও নিলাম করি। 

সৌরপ্রভাব । 
শুষ্যের পাচালী। 

বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত প্রভাবের সঙ্গেই বাঙ্গালয় সৌরদিগের 
সংশ্রব ঘটিয়াছিল। শাকত্বীপীয় আচাধ্য ব্রাক্গণগণ সকলেই 
মিঙ্জ নামক সুর্যের উপাসক ছিলেন, তীহাঙ্গের তবে ভারতের 

সর্বত্রই মিত্রদেবের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ও মিব্রপুজা প্রচলিত হইয়া- 

সা 

সাধক ছিলেন। ইনার রচিত অনেক শক্তিসঙ্গীত পাওয়া | ছিল। , বীর ১২ শভাব্ পর্যাস্ত গৌড়দেশে মতরপুক াঙগণ- 

গণের প্রতিপত্তির সংবাদ পাওয়া ধায়। এ সময়েও গোঁড়রাজ- 
সভায় মিত্রপূজক শাকন্বীপীয় ব্রাঙ্গণগণ "আধিকারিক্পদে 
নিযুক্ত ছিলেন ।* সুতরাং তাহাদের ষত্বে গৌড়বঙ্গে হুর্যপূজাও 

প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেছ লাই ! যে সময়ে প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধগণ ধর্খ্মক্লল ও শৈবগণ শিবায়ন গান করিতেন, সে সময় 

সৌর শাকথীপীয়গণ সাধারণের ভক্তিশ্রন্ধা' আকর্ষণ করিবার জন্য 
স্থধ্যের পীচালীও রচনা করিয়া গান করাইতেন। বহু কৰি 

সর্য্যের পাঁচালী রচনা করিয়াছেন এবং বঙ্গের অনেক পল্লিতে 

স্কানবিশেষে এখনও হ্ধ্যের পীচালী বা! সুর্যাচরিত গীত হুইয়া 

থাকে । চণ্ডী, মনসা, শীতল। প্রতৃতির মজল গীতে যেমন 

সমারাহ হইয়! থাকে, সুর্যের গানে যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায় 

না। অনেকটা ব্রত কথার মত সাধারণে হুধ্যের পাচালী 
শুনিয়া থাকেন, তাই কোন কোন স্থানে এই গান “হু্্যত্রত- 

পাঁচালী” বলিয়া পরিচিত । 

সুর্য্যের পাচালিকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস ও ছ্িজ 

রামজীবন বিগ্যাতৃষণের গ্রস্থই বেশী প্রচলিত। এই.ছই গ্রন্থের 
মধ্যে রামজীবনের গ্রন্থে অনেকটা প্রাচীনত! পরিদৃষ্ট হয়। 

সুর্য্যেব পচালীর বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ-_ 

এক গ্রামে এক দরিদ্র ত্রা্মণের বাস ছিল, তিনি পত্সী ও 

দুই কন্যা লইয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন ।' 

অল্প দিন পরেই ব্রাঙ্গণভার্্যা কালগ্রাসে পতিত হুইলেন। 
স্থতরাং কণ্ঠের সংসারে আরও ক আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের 

ছুই কন্ঠা বূমুনা ও ঝুমুনা | 

পিতা প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে বাহির হন এবং ছুই ভগিনী 

বনে গিয়া শাক তুলিয়া আনে । ঘটনাক্রমে ছুই ভগিনী একদিন 

বনমধ্যে এক রম্য সরোবব দেখিতে পাইল ! এখানে দেবকন্তাগণ 

জয়ধ্বনি করিয়! হুর্ধযপুজা করিতেছিলেন। তাহাদের কথাস্ন 

দুই বোনে ভক্তিভাবে সুর্যপূজ! করিল। উভয়ে বাড়ীতে 

আসিয়া দেখে যে সুর্যের বরে তাহাদের জন্ত পাকা-ঘর প্রস্তুত 

হইয়াছে। সুর্যোর কৃপা শুনিয়া ব্রাহ্মণও প্রতিদিন সুর্যাপুজা 
করিতে লাগিলেন । এদিকে সেখানকার রাজকন্যা বিবাহু- 

যোগ্য! হইল। রাজা একদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রতৃযুষে 

যাহার মুখ দেখিবেন, তাহাকেই কন্তাদ্ান করিবেন ৷ ঘটনাক্রমে 

সেই প্রতাষে ব্রাঙ্গণ রাজদ্বারে উপস্থিত! রাজা প্রথমেই 

তাহার মুখ দেখিলেন এবং প্রতিজ্ঞা প্মরণ করিয়া তাহাকেই কন্তা 

সম্প্রদান করিলেন । রাজকন্তা বিবাহ করিয়! ব্রাহ্মণ বাড়ী 

আসিলেন, ছুই ভগিনী যত্র করিয়া, পিতামাতাকে ঘরে লইলেন। 
নিরিচা985788 17779865587 ৪ রনির 

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গণকাণ্ড দ্বিতীয় তাগ চতুর্থ অংশ ৬৪-৬৫ পৃঃ । 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (সৌরপ্রভাখ) 

" রাজবন্ত। দ্বিজগৃহে প্রত্যহ সুধ্যপূজ৷ দেখেন, কিন্ত তাহা তাহার 
ভাল লাগেনা। একদিন সে ব্রাঙ্ষণকে বলিল, দুই কন্ঠাকে 

বনবা দাও, নচেৎ আমি বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব। ব্রাঙ্গণ 

কি করেন, দুই কন্ঠাকে মাসীর বাড়ীর নাম করিয়া বনে লইয়া 
গেলেন, বিজন বিপিনে পথশ্রমে ছুই ভগিনী অঞ্চল বিছা ইয়া, 

ঘুমাইয়। পড়িল। এই অবসরে ব্রাঙ্গণ তাহাদিগকে ফেলিয়া 

আমিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে পর, পিতাকে না দেখিয়া তাহার! 

কতই কাদিল। অবশেষে স্নান করিবার সময় জলে এক ্বর্ণ- 

ঘট পাইল। বন্থকষ্টে সেই ঘট লইয়া তাহারা বাড়ীতে আসিয়া 

রাঁজকন্তার চরণ বন্দনা করিল, কিন্তু বিমাতার বাক্যবাণে 

তাহার অতিশয় মর্দগীড়িত হইয়া বনে ফিরিয়া গেল। 

কাননে ছুই ভগিনীর আর্তনার্দে ভক্তবৎসল আঁদিতাদেবের 

দয়| হইল। তিনি এক টঙ্গ নির্মাণ করিয়া দিলেন। তাহাতে 

দুই ভগিনী বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পার্তী- 
পুরের রাজ! অনঙ্গশৈথর সসৈন্টে সেই বনে মুগয়া করিতে 

আদিলেন। বনে জল না পাইয়া তৃষ্ণায় সকলে ব্যাকুল হইয়! 

পড়িল ॥ অবশেষে তাহারা টঙ্গ দেখিয়। সেখানে আসিয়। 

তগিনীদ্বয়ের নিকট পিপাসাব জল চাহিল। উভয়ে জল দিয়া 

লকলের প্রাণরক্ষা করিল। রাজা জ্যেষ্ঠ কন্যার পণিগরহণ 

করিলেন, কনিষ্ঠার সহিত কোতোয়ালের বিবাহ হইল । পরবে 

সকলে রাজধানীতে ফিরিলেন। একদিন রাজাস্তঃপুরে জোষ্ঠা 

স্ধ্যপুভা করিতেছিল। রাজ! সেই পুজাব দ্রব্য পা দিয়! 
ঠেলিয়া ফেলিয়া! দ্িয়াছিলেন। সেই অপরাধে রাজার 

রাজ্য ছারখার হইল। এদ্রিকে স্ুধ্যপূজার কারণ কোতো- 
য়ালের ঘর ধনসম্পদে ভরিয়া গেল। স্ত্রী হইতেই রাজার 

দুর্দশা ঘটিল ভাবিয়া, তিনি বড় বোনকে কাটিয়া ফেলিতে 

আদেশ করিলেন। কোতোয়ল রাণীকে বনে রাখিয়া তৎ- 

পরিবর্তে শুগাল কাটিয়া তাহার রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইল। 

তুই ভগিনীই গর্ভবভী হইয়াছিল, যথাকাঁলে ছুইজনে পুত্র প্রসব 

কবিল, দুই ছেলের নাম হইল ছ্ুখরাজ ও স্ুখরাজ। 

রাজপুত্র ছুখরাঁজ বনে বাড়িতে লাগিল। আঁদিত্যদেবের 

কুপায় বালক অক্ত্রশঙ্ত্রে শিক্ষিত হইল এবং বেশ শীকারী ভষটয়া 

উঠিল। একদিন আদিতাদেব পক্ষিরূপ ধরিয়া দেখা দিলেন। 

পদ্মীকে মারিখা? ন্ট কুমাঁব শর ছুঁড়িল। পক্ষী কুপিত হইয়া 

বলিল, তোর জন্ম শুদ্ধ নয়, তোর বাঁপকে চিনি না। পাখীর 

কথায় বালকের প্রাণে আঘাত লাগিল, মাকে আপিয়া বাপের 

কথা জিজ্ঞানা করিল। নাহার মাতা সকল কথা শুনাইল। 

বালক চঃখ দূর করিবার। ইচ্ছায় মামীর কাছে ধন আনিতে 

চুলল। মাএর অঙ্গুরীর সাহায্যে কৌশলক্রমে মামী সহজেই 

[ ৮২] বাঙ্গালা সাহিত্য (সৌর গ্রভাঁব] 
০০৩ 

তাহাকে চিনিয়া লইল। কিনছুৎদ্রিন পরে বালক মাএর কাছে 

যাইবার জগ্য উতলা হুইয়৷ পড়িল। মাসীও বহুধন রত সঙ্গে 
দিয়া বালককে পাঠাইয়া দিল। পথে নুর্্যদেব ব্রাহ্মণের বেশে 

আসিয়া বালকের সমস্ত ধনসম্গদ কাড়িয়া লইলস। বালক 

কাঁদিতে কাদিতে মাএর কাছে আসিয়া! সংবাদ দিল। কিছুদিন 

পরে উভয়ে ছদ্মবেশে কোতোয়ালের ঘরে উপস্থিত হইল । 

দুই ভগিনী মৃত্তিকার পিষ্টক থাইয়া আবার এক মনে সু্যপূজা 

করিতে লাগিল। সুধ্যদেব প্রসন্ন হইলেন। রাজার মতি 

পবিবর্িত হইল। রাণীর জন্য তাহার প্রাণ কীদিয়া উঠিল। 
তিনি কোঁতোয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, যেরূপে পার রাষীকে 

আনিয়। দাও, নচেৎ প্রাণ লইব। কোতোয়াল স্ত্রীকে গিয়। 

ধবাদ দিল। স্ত্রীর পরামর্শে কোতোয়াল রাজাকে নিমন্ত্রণ 

করিলেন। বাঁজা সসৈন্ে কোতোয়ালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 

আসিলেন। রাজা খাইতে বসিয়া দেখিলেন ঘে মেই বনবালা 

পরিবেশন করিতেছেন । স্ত্রীপুরকে চিনিতে আর বিলম্ব 

হইল না। আহাবাস্তে স্্ীপুত্র সহ রাঙা চলিলেন, পথে অমঙ্গল 

দেখিয়া এক হাড়ীর সাত বেটাকে কাটিয়া রাঁজপুরে পৌছিলেন। 

হাঁড়ীর মা সাত বেটা হাঁরাইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। 

হাঁড়িনীর বিলাপে রাণী ব্যথিত হইল, হাড়িনীকে লইয়া রাঁণী 

হুষ্যপূজা করিলেন। হাড়িনীর পূজায় প্রসন্ন হইয়া স্ষ্যদের 
তাহা মৃত সাত বেটাকে বীচাইয়! দিলেন। এতদিন পরে রাজা 

স্ধ্যপুজার প্রভাব বুঝিলেন। তিনি মহাসমারোহে হর্যদেবের 

পুজা করিলেন । হুর্ধ্যপূজার ফলে রাজাব পিতৃপুরুষ দশন হইল। 

তিনি পুত্রকে বাঙ্র্য অর্পণ করিলেন। অবশেষে পিতা মানার 

সহিত নুর্য্যলোক গ্রাপু হইলেন । 

কবি রামজীবন ১৬১১ শকে * আদিত্য-রচিত বা সুর্যের 

পাচালী রচনা কবেন। কালিদাসও এ সময়ে সুর্যকথা প্রচার 

বরেন। রামজীবন পিখিয়াছেন__ 

“গুরু গন মুখে হনি কখার সিকলি। 

শুর্যদেব অনুমারে বিন পাঞ্চালি। 

পৃব্বেত আছিল এই বরের জে কণ1। 

পরম হরিসে কৈমু প্রকাশ কবিত1॥" 

স্থতবাং দেখা যাইতেছে, আড়াইশত বর্ষেরও বহপূর্ব হইতে 
এদেশে সুর্যের কথা প্রচলিত ছিল, কবি রামজীবন ও কালিদাস 
তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। 

মাহা হউক, পূর্ববণিত স্থ্যের কথা হইতে পূর্বতন 
সৌর ইতিহাসের একটা অস্ফুট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

* “ইন্দুরাম ধতু ধিধু শক নিয়োজিত । 
শ্ীরামজীবনে ভণে আদিশ্তা-চরিত $” (রাঁমজীবন ) 
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যে এদেশে শীাকদ্বীপীয় ত্রাহ্মণসমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 

তাহারা যাদব-রাজকন্তাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন) তাহা 

হইত্তেই ভোজকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ভোজকেরাই 
ভারতে হৃর্ধযপৃজা প্রচার করেন। এই সৌর ভোজক বিপ্রগণ 
বৌদ্ধ-ধর্ম্ের বিরোধী ছিলেন। এ কারণ নানা বৌদ্ধ স্ুত্রগ্রস্থে 

তোজক আচার্য বিপ্রগণের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। বোদ্ধপ্রভাবের 
সময় ইহার! বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। গুপ্ত, 

মৌখরি ও বর্দন-রাজগণের সময়েও উক্ত সৌর-বিপ্রগণ, 
অনেকটা প্রবল হইয়াছিলেন। খুষ্টীয় ১১শ শতাব্ধ পর্যন্ত এই 

বিগ্রগণক্ষে হিন্দুরাঁজসভায় সমাদৃত দেখি । * হৃর্যের পাচালী 
হইতে আমরা মনে করিতে পারি, এক সময়ে এদেশে সৌর- 

বিরোধী নৃপতি রাজত্ব করিতেন, ঘটনাচক্রে সৌরবিপ্রের সহিত 

সেই নৃপতি সম্বদ্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়্াহ্থিলেন। কিন্ত 

সৌরধন্মগ্রহণ করিতে সহজে সম্মষ্ত হন নাই। এমন কি 

সূর্যযপূজায় অনাস্থা হেত নি পত্বী পর্যস্ত পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন । তাহার ফলে তাহাকে ঘোর অশান্তি ভোগ 

করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সুর্য্পুজকদিগের যত্তেই তাহার 
অশান্তি দূর হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধপ্রস্থ এবং এখানকার বৌদ্ধ 
ভাবের সময় রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে গ।নিতে পাঁবি যে এক 

সময় হাঁড়ীজাতি এখানে বিশেষ প্রবল ছিল, অনেক বৌদ্ধনুপতি 
তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত্েও কুন্তিত হন নাই । সেই 

বৌদ্ধ হাড়ীগণ সম্ভবতঃ শুর্য্পুজক বা সৌরগণের ঘোর বিদ্বেষী 

ছিল। তাই কুর্ধ্যপাঁচালীতে দেখি যে, রাজা স্থধ্যপূজার প্রভাব 
জানিতে পারিলে (সম্ভবতঃ সৌরমতে দীক্ষিত হইলে ) সৌর- 

বিদ্বেধ। হাড়ীবধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। | হাঁড়ী রমণীগণ গিয়া 

রাণীর আঁশরয় লইয়াছিল। রাণীর মধ্যস্থতা যাহার সৌরপ্রাধানঠ 

স্বীকার করিয়াছিল, সেই সকল হাড়ীপুত্র রক্ষা পাইয়াছিল। 

স্র্নযেব পাঁচালী হইতে আমর! দূব অতীত ইতিহাসের এইরূপ 

একটা ক্ষীণালোক পাইতেছি মাত্র! বৌদ্ধ বঙ্গাধিপগণের 

আচার্ধ্যকল্প ভাঁড়ীর বংশপরগণের আছ যে শোঁচনীম হীনম 

অবন্ঠা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা! সৌর কি অপর কোন ব্রদ্মণ্য- 

প্রভাবের ন্গ্রহজনিত কি না? কে বলিতে পারে। 

* বৃঙ্গেস জাতীয় ইতিহাস, ত্রাঙ্গণকাও্ড, ২য় ভাগ, ৪র্থাংশ ৫৮-৫৯ পৃঃ। 
+ মাণিকচন্দ শব্দ ভ্রষ্টব্য। 

] “পথে জাইতে অমঙ্গল দেখি তথন। 

এন্ড দেখি নরাধিপ ফুপিত হইল। 

হাঁড়ীরে কাটিতে রাজ! আদেশ করিল 1 

ভপতির বাক্য কভু ন| জায় খণ্ডন । 

একে একে কাটিলেক হাড়ী শত জন ॥” (রামজীবন ) 
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শাঁকদীপী ব্রাহ্মণিগের ইতিহাদ হইতে আমরা জানিতে পারি 
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মুনলমানী আমল । 
অনুবাদ সাহিত্যের হুচন|। 

বৌদ্ধ, শৈব ও শান্ত প্রভাবের সচনা মুসলমান আমলের 

বহু পূর্ববত্তী। বৌদ্ধাদি সাম্প্রদায়িক প্রভাবের নিদশনন্বরূপ যে 
সচল গ্রন্থ মুসলমান আমলে রচিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা 

মুসলমানাগমনের পুর্ধ্বতন বঙ্গীয় সমাজের নিদর্শন পাই । বৌদ্ধ, 
শৈব, ও শাক্তপ্রভাবে যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষার প্রথম রচিত 

হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কত প্রভাব বা সংস্কৃত শান্্রব্যবসায়ী 
টোলের পণ্তিতগণের সংঅব ছিল বলিয়া মনে হয় না। মুসল- 

মান অর্ধিকার বাঙ্গালায় অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া আপিলেও 

মুসলমান অধিপতিগণের হৃদয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্ভাব- 

স্থাপনের ইচ্ছা বলবন্তী হইলে মুসঙ্গমান রাজপুরুষগণ হিন্দু- 
সমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দুশান্্রর্মী অবগত হইবার জন্য 

যত্রবান্ হইয়াছিলেন। থুষ্তীয় ১৪শ শাকের মধ্যভাগে 

হিন্দুমুসস্মানের মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে খুষ্টায় 

১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাজান্গ্রহ-লাডের আশায় কোম 

কোন সংস্কতবিৎ ব্রাহ্মণ হিন্দশান্ত্রমম্্র বুঝাইবার জন্য প্তান্ুবাদ- 
কার্যে ব্রতী হইলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতেব 
আখ্যায়িকা হিন্দ্সমাজে আবালবৃদ্ধ বনিতা্* কিছু কিছু 

পরিক্ঞাত ছিল। সকল কাধোই হিন্দুগণ এ আাঞ্ল শাঙ্গোক্ত 

আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন। সুশ্পাং মুসলমান 
রাজপুরুষগণের সর্বাগ্রে রামায়ণ» মহাভারত ৪ ভাগবতের 

দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া এ সকল 

গ্রস্থের অনুবাদ কবাইয়া হতর সাধারণের মধ্যে গ্রচার করাইতে 
-অগ্রসব হইলেন । কোন কোন পাঁওত এই অনুবাণ কাধ্যে ব্রশী 

হইলে৪ টোলের গৌড়! অধ্যাপকগণের তাহা রুচিসম্মত হ 

নাই, এমন কি 

“অঘাদশ পুর।ণাশি গামহ্) চরিতানি চ। 

ভাষায়াং মানব শ্রাতা গৌরবং ননকং ব্রা্ং ॥” 

এগদ্প অমূলক শ্লোক আগড়াইগা ভাহারা ানুবাদ- 

হইয়ারালন । তাহাদের সাঠিভোর বিলোপসাধনে উদ্যত 

নিগ্রহে প্রথনকালের বতর অনুবদ-্সাহিত্য বিলুপু ভহয়ান্ছে, 

সন্দেহ নাই । কুন্ডিবাস। বিদয় পঞ্ডিত প্রতি সংস্কতবিত। বান 

পণ্ডিতের অন্ববাদ এখনও সেই ক্ষীণ ম্মতি কাতান বলিনে 

অতুযুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস 9 কাশদাস বাব শ খাল বশিতাব 
উপর প্রভাব বিস্তাব করিতে সমর্থ হইসাটিলিন এলিয়াই এক 

সময়ে টোলের অপ্যাপৰগণ গালি দিঘা বিয়া লেন, 

“কৃত্তিবাসী কাণীদাসী আর বামূন ঘোসী এই তিন মর্ধবনাশী (৮ 



বাঙ্গালা সাহিত্য (সৌরপ্রভাব) [৮৪ ] বাঙ্গাল! সাহিত্য. (সৌরপ্রভাব) 
পপ 

রাসায়ণ। 

গোঁড়েশ্বরগণের উৎসাহ পাইয়া ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিবার 

জনা বহু বঙ্গীয় কবি যে সকল সংস্বৃত্তগ্রস্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ 

করিয়া গিয়াছেন, তক্মধ্যে রামায়ণের অনুবাদই আপাতত সর্ব- 

প্রথম মনে করিতে পারি। রামায়ণের রচয়িতা বা অনুবাদকও 

বহু। তন্মধ্যে ক্ৃত্বিবাম, অদ্ভুতাচার্ধয, অনস্তদ্দেব, ফকিররাম- 

কবিভূষণ, কবিচন্্, ভবানীশঙ্করবন্দা, লক্ণবন্দা, গোবিন্দদাস, 

বরঠীবর ও তৎপুত্র গল্গাদাস সেন, জগত্রাম বন্য, জগত্বল্লভ, 

শিবচন্ত্র সেন, জগত্বল্লত, ভিষক্ শুরুদাস, ছিজ রামপ্রসাদ 

ছবিজ দয়ারাম, রামমোহন, ও রঘুনন্দন গোস্বামী, এই ২২ জন 

কবির সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল রামায়ণরচকর্দিগের 

মধ্যে কবি কৃত্তিবাসই অগ্রণী । 

কুত্িবাসের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে যে একটা পয়ারপ্রবন্ধ 

পাইয়াছি, নিয়ে তাহা অবিকল উদ্ধত করিয়া দিলাম-__ 

শপূর্বোতে আছিল শ্রদুজ মহারাজ! । 

স্তাহার পাত্র আছিল নরনিংহ ওঝ! ॥ 

বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির । 

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝ। আইল। গঙ্গাতীর ॥ 

সুখ ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে। 

বসতি করিতে স্থান খু'জে খুঁজে বুলে ॥ 

গঙ্গা তীরে ঈীড়াইগ। চতুর্দিকে চায়। 

রাত্রিকাল হইল ওঝ। শুতিল তথ।য়। 

পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক র্তনী। 

আচগ্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ 

কুকুরে ধ্বনি শুনি চারি দিকে চায়। 

হেন কালে আকাশবাণী শুনিধারে পায় ॥ 

মালী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এ থান।। 

ফুলিয়। বলিয়৷ কৈল তাহার ঘোষণা ॥ 

গ্রাময়ত্ত ফুলিয়! জগতে বাধানি। 

ধক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙা-তরঙ্গিণী | 

ফুলিয়। চাপিয়! হেল তাহার বসতি। 

ধন ধান্ঠে পুর পৌে যাঁড়র সম্তুতি ॥ 

গর্ভেশ্বর নামে পুত্র ছৈল মহাশয় । 

মুরারি ছূর্যা গোবিলা তাহার তনয় ॥ 

জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত । 

মাত পুজ্জ হৈল তায় সংসারে বিদিত ॥ 

জোর্ঠ পুত্র ছেল তার নাম যে তৈরষ। 

রাজার সভায় তা অধিক গৌরব ॥ 

মহাপুরুষ মুরারি জগতে যাখ।নি। 

ধর্দচর্চায় রত মহাত্ত ষে মানী ॥ 

হা রহিত ওঝা! হল্দুর মূরতি। 

মার্বও হা!স নঙ্গ শান্ত্রে অবগতি ॥ 

দ্ুপীল ভগবান তি ঘনগালী। 

প্রথম! ধিত! কৈল ওঝ! ফুলেতে গাঙ্গুলী । 

দেশ যে সমস্ত ত্রাঙ্গণের অধিকার। 

বঙ্গতাগে ভূগ্রে তিহ নুখের সংসার ॥ 

কূলে পীলে ঠাকুয়ালে গোস।ঞি গ্রসাথে। 

মুরারি ওঝার পুত্র ময বাড়এ সম্পদে ॥ 

মাতার পতিব্রতার ধশ জগতে বাখানি। 

ছয় সহোদর হৈল এক জে ভগিনী । 

সংসারে সানন্দগ সতত কৃত্তিযান। 

ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাদ॥ 

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুসি। 

হ্রকর ভাই তাএ নিত্য উপবাসী ॥ 

যলভত্র চতুড়ু গ অনন্ত ভান্কর। 
আর এক বছিন হৈল সতাই উদর ॥ 

মালিনী নামেতে মাত বাপ বনমালী। 

ছয় ভাহ টপজ্জিলাম সংসারে গুণশালী॥ 

আপনার জন্ম কথ! কাহয যে পাছে। 

মুখটা বংশের কথ৷ আরে! কৈতে আছে 

গুর্যা পঙ্ডিতের পুত্র হৈল! নাম বিভাকর। 

সর্বত্র জিনিয় পণ্ডিত ধাপের সেসর ॥ 

ুর্ধযপুত্র নিশাপ(ত ঘড় ঠাকুরাল। 

সহম্রসংখ্যক লেক দ্বারেতে জাহার ॥ 

রাজ! গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া। 

পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাস! জোড়া ॥ 

গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর হহুদ্ষর। 

বি্দ্যাপতি রুদ্র ওব! তাহার কে|ওর | 

ভৈরবনুত গজপতি বড় ঠাকুয়াল। 

বার।পনী পরধ্ন্ত কীর্তি ঘোষএ জাহার। 

মুখটা বংশের গঞ্প শাস্ত্রে অবতার । 

স্রাহ্গণ সজ্জনে শিখে জাহায় আচার ॥ 

কুলে শীলে ঠ!কুরালে ব্র্মচধ্য গুণে। 

মুখটা বংশের বশ জগতে বাখানে ॥ 

আদিত্য-বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ন মাঘ মাস। 

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥ 

শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে । 

উত্তম বন্ত্র দিলনা পিত। আমা লৈলা! কোলে । 

দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস। 

কৃত্তিষাস ঘলি নাম করিল! প্রকাশ ॥ 

* জদিকাণ্ডের অপর একখানি পুধিতে এইরপ পরিচয় জ।ছে-- 

*পিত! ধনমালী মাত! মেনকফায় উদয়ে। 

জন্য লতিল। কৃত্তিবাস ছয় সহোদয়ে । 

বলভদ্র চতুতূজ অনস্ত তাক্ষয়। 
নিত্যানন্ কৃত্বিঘাস ছয় মহোদর ॥” 



এগার নিবড়ে ধথন ধরতে প্রবেশ। 

হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥ 

বৃহস্পতিবার উষ! পোহালে গুক্রঘার। 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্জ।পার ॥ 

তথায় করিলাম অ।মি বিদ্যার উদ্ধার। 

যথ। যথ| যাই তথ। বিদ্যার বিচায় ॥ 

সরশ্বতী অধিষ্ঠান অ।মার শরীরে । 

নান। ছন্দে নান। ভাষ। আপন হইতে স্ষরে ॥ 

বিদ্য| সঙ্গে করিতে প্রথমে হৈল মন। 

গুরুকে দক্ষিণ! দিয়! ঘরকে গমন ॥ 

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্ীকি চাবন। 

হেন গুরুর ঠই অ।ম।র বিদা। সম।পন॥ 

রক্ষার সদৃশ গুরু বড় উম্মাকর। 

হেন গুরুর ঠ|ি আমার ধিব্য।র উদ্ধার ॥ 

গুরু স্থানে মেল(নি লইলাম ম্গলব(র দিবসে। 

গুরু প্রশংসিল। মেরে অশেষ বিশেষে ॥ 

রাক্পপগ্ডিত হব মনে আশ! করে । 

পঞ্চ ল্লেংক ভেগিলাম রাজ। গৌড়েস্বরে ॥ 

হারী হস্তে শ্লে।ক দিয়! রাঁজাকে জ।নাল(ম। 

রাজাজ্ঞ। অপেক্ষ। করি দ্বারেতে রহিলাম ॥ 

সপ্ত ঘটি যেল! যখন দেওয়।লে গড়ে কাটি। 

শীঘ্র ধাইঅ! আইল দ্বার হাতে স্থবর্ণলাঠী॥ 

কার নম ফুলিয়ার মুখটা কৃত্তিবাঁস। 

রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভায॥ 

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে। 

সিংহ সম দেখি রাজা দিংহ।সন গরে। 

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ। 

তাহার পাছে বসিয়াছে ত্রাঙ্গণ হুনন্দ ॥ 

যামেতে কেদার থ| ড।হিনে নারায়ণ । 

পাত্র মিত্র মনে রজ1 পরিহাঁসে মন ॥ 

পান্ার্বধ রায় বসে আছে গঙ্ধার্্ব অবতার 

রাজপভ।| পূজিত ভিহ গৌরব অপার ॥ 
তিন পাত্র দাড়।ইয়! আছে রজার পশে। 

পাত্র মিত্র লয়ে রাজ। করে পরিহাসে॥ 

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী। 

সুন্দর জীবংস আবি ধর্দমাধিক।রিণী ॥ 

মুকুন্দরাজ।র পণ্ডিত প্রধান সুন্দর । 

ভগদ নন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥ 

রাজার সভ।খান যেন দেব অবতার । 

দেখিঅ। আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 

পাত্রেত যেষ্টিত রাজ! আছে বড় সুখে । 

অনেক লোক ডাণ্াইয়! রাজার সম্দুখে ॥ 

চাঁরিদিগে নাট্য গীত সর্ধ্বলোক হ।সে। 

চারিদিগে ধাওয়।ধাই রাজার আওাসে | 

ডা 

বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাঁদশাখা) 
শশীশিশাশিশ্পিটিশি 

* বাঁ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাখ;) 
আঙ্গিনায় পড়িয।ছে রাঙ্গ| মাভুরি। 

ভার উপরে পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥ 

পাটের চাদৌয়। শোভে মাথার উপর। 

মাঘস!মৈ খর! পোহাজ রাজ গৌড়েশ্বর ॥ 

ডাগ্াইনু গিআ আমি রাজ বিদ্যমনে। 

নিকটে জাইতে র।জ। দিল হত সানে। 

রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চন্থরে ॥ 

রাজার সম্মুখে অ।মি গেলাম সত্বয়ে ॥ 

রালার ঠাই দাড়াইল!ম হাত চারি অস্তরে | 

সাত শ্লোক পড়িপাম হনে গোড়েস্বরে ॥ 

পঞ্চদেষ অধিষ্ঠান আমার শরীরে। 

সরদ্বতী এসাদে প্লেক মুখ হৈতে শ্ক,রে ॥ 

নান। হনে প্লোক আমি পড়িমু সভাএ। 

গ্লোক নুনি গৌড়েশ্বর আম। পানে চাএ॥ 

নান! মতে নান! স্লে(ক পড়িলান রসাল। 

থুসি হইআ| মহ।র।ল দিল। পুম্পম।ল॥ 
কেদার খ! শিরে ঢালে চন্দনের ছড়। 

রাজ গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাড়! ॥ 

রাঁজ। গৌড়েশ্বর বলে কিষ। দিব দান। 

পাত্র মিত্র লে রাজা লা হয় বিধান ॥ 

পঞ্চ গৌড় চাপিয়। গৌড়েশ্বর রাজ। | 

গোৌড়েখর পুজ। কৈলে গুণের হয় পুল ॥ 

পার (মত সন্তে বলে হন দ্বিজরাজে। 

জাহ! ইচ্ছ। হএ তাঁহ। চাহ মহাযাজে ॥ 

কারে! কিছু নাহি লই করি পরিহ।র। 

যথা জ।ই তথাএ গৌরব মাত্র সার ॥ 

জত জত মহাপণ্ডিত আছএ মংন।রে। 

আমার কবিত। কেহ নিন্দিতে ন। গারে। 

সন্তষ্ট হইয়] রাজ। দিলেন সপ্ভোধ। 

রামায়ণ রচিতে করিল! অনুরোধ ॥ 

প্রসাদ পাইয়। করি এই নাম সত্বরে। 

অপূর্ব জ্ঞানে ধাএ লোক আম। দেখিবারে ॥ 

চ্বনে ভূষিত আমি লোক আননান্দিহ। 

সভে বলে দ্য ধা ফুলিয়। পণ্ডিত ॥ 

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্ীকি মহামুমি। 

পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহ। গুণ ॥ 

ৰাপ মায়ের অশীর্ববাদে গুরু আজ্ঞ। দান। 

রাজাচ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাও গান ॥ 

সাত কাঁও কথ। হএ দেবের স্যজিত। 

লোক বুঝবার তরে কৃত্তিবাঁস পণ্ডিত ॥ 

রঘুষংশের কীন্তি কব! বর্িব!রে গারে। 

কৃত্তিবাল রচে গীত সরম্বতীর বরে ॥" 

কৃত্তিবাস মুর্খ ছিলেন, কথ্খকদিগের মুখে রামায়ণকথ! 



রাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাঁদশাখা) ' 

শুনিয়া তিনি তাহ ভাষায় অনুবাদ করেন, কভার মিথ্যা- 

সংস্কার, উদ্ধত গ্লোকাবলি পাঠে দূরীভূত হইবে। ফণতঃ কৃত্তিবাস 
ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ মুখটা কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, সংস্কৃতে তাহার 

পাণ্ডিত্য ছিল। পাঁপ্ডিত্য গৌরবে অর্থ স্পৃহা পরিহার করিয়া তিনি 
যে প্রকৃত জ্ঞানগর্ষিত নিরাঁকাজ্ষ ত্রাঙ্মণাচরিত্র গ্রকটিত 

করিয়াছিলেন, তাহা নিম্োন্ত কয়েক পংস্তি পয়ার দৃষ্টেই 
নিঃসন্দেহ প্রতীত হয়। যথা-_ 

ও “পাত্র মিত্র মভে বলে সন ছিজরাছে। 

জাঁহ। ইচ্ছ! হএ তাহা চাহ মহার।জে ॥ 

কারো কিছু নাহি ল$ করি গরিহার। 

ধথ। জাই তখ| পাই গৌরণগাত্র মার ।” 

কৃন্তিব'স ১৪৪০ খুঃ অঃ কিংবা 

গনয়ে ফুপিয়া গ্রামে মাঘমালের শ্রীগঞ্চমীৰ [দিন বিবার £ ন্মাগহ৭ 

কারেন। কুলজী গান্থে গাওয়া মায়াহাশ্িনামের  পুর্মগক্ষ 

(সহ এবার পিনামহ খুদ। উবো গজ সদা 

ভায় পু্সিত হইয়াছিলেন। ক্ুন্িবােৰ আন্মপলিচাযক গলা 

'ববদ্ধে নে শীদঙ্গগ মহারাদেব নাম দেখা 1থ, চর স- 

4৩3 'উক্ত দনৌগা বা দগগমাপব | ভামাণণ 
৩৩০ খুষ্টান্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন । 

সুতরাং ১২৮০ হতে প্রা 

দশো5 ১২1৮০ 

ইততে অপস্কন সপুম পুকষ। 

১০০ শত বৎসর পরে কন্তিবামেব আৌঢাব্ধা পঝ। 
চাবে। ১৪০৭ শকে ক্বাধন্দের মহাকশাবলী হাত হয়। 

তাহ।তে “কভিঝ।সং কন্র্িনান্ শামো ' এহন | 

উল্লেধ দ্রেণা যার। কৃত্তিবাসের জোঠ আভা এঠাগিণর পুএ 

গাএাবুব খানকে লইয়া ১০৮০ খু অন্দে মাণাধবী নেট গ্রবন্তিও 

তম। সম্ভবতঃ কউিবাস 'এহ সগয় বিছুনান হিগেন। কৰি 

নেবাঁজার শভায় উগহিত 

যাইতে 

শান্তভন। সয় 

তাহার নিকটখর্থী কোন ! 

৮ 0- ০৭ সি টড ॥ 

না নস শা 

[ ৮৬) 

৮ -শিশীশিশি জী 

ছিলেন, তিনি ভাহিবগপখ প্রসিদ্ধ, 

রাজা কংসনারায়ণ। কুভিবাসেণ অগদশন্দ রাগ! কংসত। 

নাবায়ণের ভাগিনেয়। তাহার গিতা আকুষ। এঃ বাজার 

মহাপাত্র। বাজসভায় মে সুকুন্দ পিন প্রধানঝপে গণ্য 

হঈয্াছেন, তিনি সম্ভবতঃ উত্ত শীরুষ্জের পিভা মুরুন্দ জাদড়ী। 

হইল সকলেই বারেন্দ-কুলোজ্জল। 

ফক্কদদান কক স্ব গ্রাম অধিকাৰ কালে 

রাষ্টবিপবে গড়িয়া পুর্ধবাস পরিত্যাগপুর্ধক 

বাম করেন । 

কুভিবাসী রাগ।য়ণেৰ পাঠ বিকুতি বনুলববপেই ঘটিয়াছে। 

স্ুভবাঁং কৃত্তিবাসের খাটি নচনাব খসান্বাদ পাঠকের পক্ষে অসম্তব। 

আমপু। যে নকল রচন! কৃঙ্িন।সের লিখিত বলিষা প্রাচীন কঙ্দি 

কবিভ্বাগৌববের স্পর্ধা কবিঘা থাকি, হয়ত এই গৌরবস্পদ্ধ 

বুদ্ধ এসংহ ওঝা 

ফুপনায় আসিয়া 

অনুন।ন ১৩৪৮ খু অন্দে, 

১০৯০ এ সস সিলি অরসডি হিস 2৮০৭১০৮5 

অন্ত কাহারও জন্যই ক করা হইতেছে । কারণ জয়গোপাল তর্কা- 

বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাখা) 
সমস 

লঙ্কারের ন্যায় আরও কত তর্কালঙ্কার যে বাঙ্গালা-রামায়ণের 

পাঠ-বিক্ৃতি ঘটাইয়াছেন, তাহার হয়্তা নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে 
একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি । যথা__ 

*গোঁদাবরী নীরে আছে কমগ্গ কাঁনন। 

তথ। কি কমলমূখী করেন ভ্রমণ ॥ 

পল্মালয়। পন্মমুখী সীতাঁকে পাইয়। 

র।থিলেন বুঝি পদ্মঘনে লুকাউয়] | 

চির দিন পিপাঁমিহ করিয়| প্রয়াস। 

চন্দ্রকল| গে রাত করিল। কি গ্রান ॥” 

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পর্দগুলি কোনও 

পাওয়া মার শা। 

রুদ্ভিবাগেব লটনায প্রসাদ ও মাধুর্সা 1 বেন উলিষ় 

0 'ন্িপিপ্রণোও ছিনি +%4 এক জন প্রধান 

কৰিব আমন পাত সশপূর্ণ আপিকাপী। 

হস্টলিখিত পুঁথিতেই 

হাগাশত হা ্গশা বালি ১১তে আমর ৩৬ পু বার্ন ৮ 

বেশ বিনে পা এ ক্তিবানের আনত টানগাধান্ত গতি্িত 

»মু নাই, অনেকটা শৈবগ্া[দ।গত ৭1 প্রন ঠতম্ক(লক- 

বিগের হালে 2 ানী বাযাফানর নসিব মাসি সঙ্গে 

ঠবঞ্চন প্রা্টাতা শন কানে লাচি লি? শত) জপ্দিবাসীৰ 

প্রাচীন এস দখিনা আানেনট| 111 আগ্রষাদ মনে 

হইবে, টার প্রগাশি আনান গএাকপ্র কথা 

বণীকিপ 1১৮7 কিয়া বোনয়ানে 

ভনথাসেল 5. পতচতি কতক ৮2৮ 

লেন প্রকৃভ 

নাল »০শল, 

পালা রিবতাণ শাঁমে প্রচলিত ই 3 

১প17মল 2 লাহে, তাহা ভিন্ন করি 75711 

এব বভগুলি রানাজণ এটিত ভউমাছে, তন্মধ্যে 

৮,475 সন্দাপেক্ষা প্রাটাণ বনিসা মাল ল্য । ইহার 

"রন একটা বিশধ রান লা 91 শা অতান্ত 

গটিল। হতনা ইভ! আাটীলহ স্বীকানে 

কাহাব& ভিন্ন গত হইবার অমর দেখ! 

ইহান রচনাকাণ নন পক্ষে মাপি শত বঙ্পর়েব কম 

বে গ্রঙ্ঠের শন্দবিঞাস দষ্টে £ 
| কোন স্থানের অপ্রিবামী বলিয়া 

রি 
০ ৮ 
চা /1 টে] 

তা প্চগশ্ 

৩ঢানকেস 

অন বামায়ও 

মায় না। 

নতে | 

চট না তাঞাৰ নিকটবস্ী 

গপবারাকি কেহ কেহ 

মনে করেন। এ গ্রান্থের ভষ| কিছু স্বত্ব ও ছব্ূহ শবা- 

বুল । যখা-- 

“কাহার বিআরি তুঙ্গি কাহার ঘরনী। 

কিব| নাম তুমার কহিব হুলক্ষণি ॥ 

গরনকনদ্দিনী মঞ্চ নাম মোর সীত।। 

দনরথপুত্র ছীরাঁম ধিব।হিত| ॥ 



বাঙ্গালা সাহিত্য (অনু বাঁদশাঁখা) [ ৮৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাঁখা) 
সপ পানা কপ পাপা স্পট পলা 

পিতৃবাকয পালি রাম বনে আদিলেন্ত | 

লগ্দণের সহিতে মৃগ মারিষ গৈছন্ত | 

আনি লভ ফুল জলে পুজিবা ছরন। 

খনেক নিলম্ব করিয়োৰ মহাগন ॥ 

উদ্বিগ্র মনে সীতা ফেলে খর করি। 

তপসি নহিক মঞ্জি জানিবা সরন্দবী ॥ 

জগত রাঁধন জাক সুনিআছ কন্ে। 

জাতাধ সদৃস বড নাঞ্ধি ভ্রিভুবনে ॥ 

হেনএ বাধন আদি ভৈলু তব গান। 

রামক তেগিন্সা যাক্ধী কব মোতে আন | 

আত্র।ই কুলেতে বান বডবড়িন।। গ্রাম । 

শুভক্ষণে হইল জে নিত্যানন্দ নাম। 

মহ!পুরুষ তবে জন্মিল মংসাবে। 

জত জত সৎকম্ম তর পৃথিবী ভিতরে ॥ 

দেবগণে মুনিগণে কম্ম শুচ!চার। 

অদ্ভুত নাম হইল নিদিত সংসার ॥ 

মাঘ মাসে শুরু পক্ষ ত্রয়োদশী ঠিথি। 

ব্রাঙ্ষণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি। 

প্র ক 11 হতণ গাঁচতে গানার়ণ। 

এডুঠ হইপ মামি মেঠ যে কারণ । 

হর 51টন্দবী মোৰ মব তো দামী। যঙেণা১ নাহ নয়নে 7) বহগা। 

র।মাঘণ আইতে হজ [না বু ॥ 

শি নাহ চা ঘিগ অন শা। 

চ৬ কিছু কে বিপু রান তি াশ | 

মোহ মেতা আই দিবো থাকিলে উতাসি ॥ 

নত এসকে বান দুলে বিতখ। 

বণ গান হাতে জগ বাগ ছানি ৭0 মা 

লতি পাল ৯-২ বলিল 5 শাণা 1 গয়াব পলণো লাল এ ৮124 

91টি "এম কগুলান। | *গ্ (শালি 21211 এ তিন নান ॥ 

কয় | এয 5 আন শুনা নন্ন | 
রঃ গ্ 

7 (পা 021 এন সান গাযন। 

ডু.ণ লিজ গলাসানে কান একর [হনে ০ গ্রিন এ ও” 

গত ডা ত 5৯211 25 শ মনল। ৃ 
আব এবপ।নি প্ু। 15) এহপা | ভা বটমু নি ১৮৮ 

(৭15 গাওা 5 দাতা! সনম ছুবগন ॥ 
“শলন।বযেগে প্রথএপবা গন । 

1 বা" /3 শিলিখ প৮ন। ৃ ৬ ূ 
হা” হণ 

টরার 'অমুঞাখা। নান হাত 9 ॥ 
51 বাবে পা ভা গানাম॥ & 

রর আআ এ পুপামুণ। পেন 015 ০০ হন নানা নত নাত আল 141৮ পুণমুণ। নথ কতক্ষন নাস 

কর 5য় পশম গজ নন ॥ 
সংক্ষেণ পদত প্রিক পিতা দি ॥” চেন্তভিপি) 

বকুগতেগ। গাশ্চিনে পাখা ৩কবণ লি) 

হানি গ্রাচান নামামণ গাঙিণ গিরাছে। অহপুণা গান সাত এ গানঠ ছল ॥ গকুতাচ।ধারচিত এ? 

কবিব পর্দানাম নিত্যানর্শ | লাখনরগশে উহার 

লন | হনি 'অদুতচ।ধ্য ভাখ্যা লইয়া 

সপ্রুকাও বাসায্ণ শ্রাকাশ কথেন। 
[নচানন্দ নিজে লেখ! পড়া জানিতেন না, ওধু দৈবশান্ত বলে 

ধানায়নেব শাবান করিয়াছিলেন_ এই জন্য তীহাঁন উপাধি 

“ণাছিল---চাচাষ্য 1 এই বামায়ূণ থানি এক সম নিশেষ 

অপু হইয়।ছিণ। অদ্ভতসাঘার বামায়ণে গীভাকে কালীর 

এন্বভাঁল বলে বর্ণন। কলা ডচবাচে । তিন পানি প্রাচীন পুথি 

তে গ্রন্তকাবের এইরূপ পবিচ পরা গিয়াছেন 

এই অসএকুণ্ড। গোনশ।ম নল 211 

. খল কাশী আচাখা গাছ গগন বাসস ॥ 

844 ভার শবে তাখহোন এ চান ঠনয়। 

শেনক। চার গঞ্ধ চার এই শন ॥ 

(দান [িন দন হহণ অহাচনন। 

15 মুখ আছিনেন কান (সহ তর ॥ 

সপ্তম 1 ছা ওল সদ তন । 

গেলহতে গেরে মনা বাপ শান ॥ 

নান মাসে হীন একার] চাখ। 

শ্বগ।দেশে নাগ ২ ৩ঠ0 অথুপাতি ॥ 

উদ্ধত পরিচয় ৬৪5 আন! গাঠতেন্রে ঘেকবতোর। ৭৮. 

ও আত্রেয়ী নদীব উত্বরকুণে নঃ 1৬খ। বা জপণপুরী শামন। 11 

কবির জন্ম । 

অদুতাঢাখ্যেৰ সপুকাও বামীয়ণ, গতিবাসী বামাওন ০৪. 

অনেক বড়। এত বড় গণ্ভ সাত বর্ধের বাণক পচন! ভান) 

ছেন, তাহাঁ9৪ কি কখন সম্ভবঞ$$ হয় ত শৈশবকাল 29055 

নিত্যানন্দ রামায়ণ গান করিবার "অপুর্ব ক্ষমতা পাইয়াছি? শা) 

"প্রাণিতামহ গরু বন্দে। ভাত।ন আহইদগণ্ড। 

তাঠাৰ পুত্র উপজিল নামেঠ াচণড ॥ 

তাহার ভনয় বন্দে। নামে ছানিধ।স। 

গুণের সাগর ভেহো শানায়ণের দান ॥ 

তিহে। উপনিল পুত্র মাণিক ও্বর। 

জনমিল চারি পুত্র চাপ্সি মহো দর ॥ 

চারি সহোদব তায পণ্ডি১ গুণনিধি | 

ভাঁবতীর প্রমানে পাইল অলক্ষিত গিঞ্জি পপর 

পপ পপি পাপী পপি পপ পপ 



াঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশীখা) [ ৮৮ 1 বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাখা) 
০২০ উল 

তাই সাধারণে তীঁহাকে রামচন্দ্রের কৃপাপাত্র মনে করিয়াপ্অন্ুত” 
আথা। দিয়া থাকিবেন। পরে বয়স বৃদ্ধি ও তিন পুত্রের জন্মের 

পর গিনি নিজেও এক বৃহৎ রামায়ণ রচনা করেন। এসময় 

'অনেক গায়কের তিনি আচাধ্য বা ওস্তাদ হইয়া “অদ্ভুতা চার্ধ্য” 

নামেই পরিচিত হন। 

অদ্ভুত্াচার্য্ের রামায়ণে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদহ, রাঁজ- 
সাহী ও বগুড়া জেলার প্রচলিত শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের আড়াই শত বর্ষের নকল আমরা দেখিয়াছি । ভাষার 

বিচার করিলেও গ্রন্থথানি চারিশত বর্ষের পূর্বতন বলিতে 
বিশেষ আপত্তি নাই। তবে কৃত্তিবাসের গ্তায় অভূতী চার্য্যকে 
একজন শ্রেষ্ঠ কবির আপন দেওয়। যাইতে পারে না, তাহার 

রচনায় সেরূপ কবিত্ব, পাণ্ডিত্য বা প্রসাদগুণের পরিচয় নাই। 
কিন্তু তাহার গ্রন্থ গায়নের উপযুক্ত পটমঞ্জরী, বরাড়ী, কামোদ, 

নাচাড়ী প্রহথতি নান! রাগে গীত হইত। কবির সময়ে মুলল- 
মানেরা বলপুর্বক হিন্দুর জাতি লইতে চেষ্টা করিত। একারণ 
তাহার ঘময়ে জাতিতে উঠিবার অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্বের 
ব্যবস্থা ছিল। যথা-__ 

“বল করি জাতি যদি লএত জধনে। 

ছয় গ্রাম অন যদি করাএ ভক্ষণে ॥ 

প্রায়শ্চিত্ত করিলে জ।তি প।এ সেই জন। 

মুনির কথ! হনি হাসেন দেখ নারায়ণ ॥ 

ছয় পুরুষ গর্যান্ত ব্রন্ধতেজ নহি ছাড়ে। 

নিবেদন কৈমু প্রতু তোমার নিয়ড়ে ॥ 

ব্রঙ্ধতেজ মম তেগ নাহি ক্রিভুলনে। 

ব্রঙ্ীতেদ নাহি খ।কে গে।ম|ংস ভৃক্ষণে ॥” 

কত্তিবাসের প্রায় শত বর্ষ পরে পশ্চিমবঙ্গে একজন মহ- 

কৰি জন্মিয়াছিলেন, তাহার নাম শঙ্কর কবিচন্ত্র। ইহাঁর পিতাঁর 
শঙ্কর নাম মুণিরাম চক্রবর্তী। শঙ্কর মল্লষংণীয় বনবিষু- 
কষিচন্্র পুরাধিপ গোপাল সিংহের আদেশে সমগ্র মহাভারতের 
অম্বাদ রচনা করেন, তজ্জন্য কবি মঞ্লরাজের নিকট হইতে পারি- 
তোঁধিক শ্বরূপ বহু ব্রহ্ষোভতর সম্পত্তি এবং “কবিচন্ত্র” উপাধি 
লাভ করেন। তিনি চৈততন্তত্রক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায় 

ইহাকে ইন্দিরা সখীর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ কল্পন! করিয়া. 
ছেন। যথা কঞ্জদাসের স্বরূপবর্ণন গ্রস্থে-_ 

“ইন্দিরাখা। বলিম। মথী কহি তার নাম। 

কবিচল্রা ঠাকুর মেই হয় বিদ্যাধাম ” 

কবিচদ্ বাস্তবিক “বিদ্ঞাধাম”ই বটে, তাহার অসাধারণ 
অধ্যবসায় ও বঙ্গভাষার সেবা মনে করিলে চমতকৃত হইতে হয় । 
তাহার রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্তাগবতের অনুবাদ এবং 

.ক্সগরাপর গ্রন্থগুলি একত্র করিলে প্রকৃতই বিরাটকাণ্ড বলিয়া 

মনে হুইবে।* কবিচন্ত্রের রামায়ণের রচনা অতি মধুর, সরস ও 
বৈষ্ণবীয় ভক্তি মাখান। কৃত্তিব।সী বঙ্গীয় রামায়ণের আদি 
কবি বলিয়া! সর্বপ্রধান আসন লাভ করিলেও কবিতবনৈপুণ্ো ও 
ভাববিকাশে কবিচন্ত্র কৃত্তিবাস হইতে কোন অংশে হীন নহেন। 

প্রাচীন বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই গীন্ত হইত। গায়নের গুণেই অনেক স্থলে গ্রস্থের 
আদর ও স্থপ্রচার হইত। গায়নেরা অনেকমস্থলে প্রাচীন কৰি 
পালায় স্থবিধামত তৎপরবর্তী কোন কোন কবিয় উৎকৃষ্ট রচন! 
মিশাইয়া গান করিতেন। এইরূপে কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি- 
চন্দ্রের বতর রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অঙ্গদের রায়বাঁর, তরণী- 
সেনবধ গ্রহৃতি মূল রামায়ণ বহিভূ্তি যে সকল পাল! কৃততিবাসের 
নামে গ্রচলিত দেখা যায়, সে সমস্তই কবিচন্ত্রের লেখনীপ্রস্থত। 
পূর্বেই লিখিয়াছি যে আদি কৃত্তিবাসী রামায়ণ বান্মীকির মূল 
রামায়ণের অনুগত। নোয়াখালি,কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে 
রামায়ণের যে অতি প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
অনেকটা সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগত বটে, তাহাতে বৈষ্ণব প্রভাবের 
আদৌ নিদর্শন নাই! কবিচন্তরের রামায়ণ বৈষ্চবীয় কোমলতার 
স্বরে গ্রথিত! এমন কি, স্তাহার রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডেও যেন 
রণঙ্ষেত্রের তৈরব চিত্র নিশ্রীভ হইয়! ভক্তি ও করুণ রঙ্গ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। গায়ন বা লেখকদিগের যত্ে পরবর্তিকালে কৃত্তিবাসী 
রামায়ণও কবিচন্দ্রের ভাবে বা তাহারই রচনার সমাবেশে 
বৈষ্ঝব মুষ্তিতে বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

কবিচন্ত্রের পর প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, ফকিররাম কবি 
ভুষণ, ভিষক্ শুকুদাস, জগত্বললত, ভবানীশঙ্কর বনদ্য ও লক্মাণবন্য 

রামায়ণ প্রকাশ করেন। স্কাহার! কেহ বালীকি 
রামায়ণ, কেহ অধ্যাত্বরামায়ণ কেহ বা বাশিষ্ঠ- 

রামায়ণের দোহাই দিয়াছেন কিন্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের 
শশী শীলা পিপাসা পিপাসা পিপল 

ফকিররাম ও 

ভবানীশঙ্কর 

* নিয়ে কবিচন্ের গ্রন্থাবলির তালিক! এবং প্রতি গ্রন্থের আমুমাপিক 
গ্নে(কনংখ্য। দেওয়। গেল-- 

রামায়ণ (সগডকাণ্ড) শ্লোক সংখ্য| প্রায় 
মহ!ভারত ( অষ্ট।দশ পর্ধ্ব) * 
ভাগবত ঝ| গেবিদমঙ্গল 

26০৫৪ 

৩৩৪৪৪ 

২৪৬৪৩ 

শিবায়ন র্ তা 
শবীতলামঙ্গল হি চা 85৪৭ ৫ 
লগ্দ্বীচরিস্র ৪০৪ 8০৪ ১৫৩৪ 
সতান(রায়প-ব্রতকথ। 5 ১ ১২৮৩ 
একোদ্দিষ্শ। ঘবত্র ২৫৪ 

আনুমানিক মোট শ্লোক সংখ্য ৮4৯৪০ 

এই সকল গ্রন্থ এক কবিচল্রের লেখ! কি না, এ সম্বন্ধ অনেকে সঙ্গেহ 
প্রকাঁশ করিতেছেন। কারণ প্রাচীন ঘাঁঙ্গাল! সাহিত্ো বহু কবিচগ্রোর সন্ধান 
পাওয়া যায়। 



পি পচ 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্য (অনুবাদশাঁখা) 

গ্রন্থ উত্ত কোন একখানি মূল-রামায়ণের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ 

করা যায় না। উক্ত রামায়ণনমূহে, এতদিন নানা পুরাণে 

রামচন্দ্রের যে চনিতাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহারই কিয়দংশ 

বাঁ ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত রামায়ণগুলি রচিত হইয়াছে। 

এতদিন এ সকল রামায়ণের পূর্ববর্তী কৃত্তিবাস, অস্তুতা চার্ধ্য, 
কবিচন্্র প্রচৃতি কবির অনুকরণ লক্ষিত হয়। উত্ত কবি- 

চতুষ্টয়ের মধ্যে ফফিররাম কবিভূষণ এবং বশ্যথটীয় ভবানী- 

শঙ্করের রচনাই শ্শেষ্ঠ। ফকিররাম কবিরাজ সংস্কৃত ও হিন্দী 

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার রচনার নমুনা _- 

১। “নধ বন্ধ হনুমন্ত মলবন্ত গাজি। 

শত সিন্ধু গতি লক্ষ, বিপরীত বী দশক, 

অরিকও হলি কম্প রণ বাম্প তেলি 1” 

২। “আঙ্গদ হামার মাম, মেরে নাম প্রভু রাম। 

ইএ রম কোন্ হোণ, নাহি জান সম্পদ মোছে। 

তিঃ সীত কব্কে চেবি। তোমনে আমঘ। লঙ্কপুরী |” 

ভবানীশঙ্কর সর্বানন্দী মেলের রধিকরী থাক, সাগরদীয়ার 

বন্দ্য বলিয়। মাপনার পরিচয় দিয়াছেন । তাহাঁর পিতার নাম 

বিজয়র1ম, [পতামহের নাম গোবিন্দরাম। তাহার রচনা প্রাজল, 

মধ্যে মণ বেশ কবিতানৈপুন্যের পবিচায়ক | 

কপি ভবানীশঙ্করের সময়ে লঙ্গাণবন্দ্য নামে আর একছ্ন 

কবি জন্মগ্রহণ করেন, ইনিও সপ্ুকাঁও রামায়ণ বচন। করিয়া- 

লঙগণ বন্দ । ইনি প্ৰাশিষ্ঠ রামায়ণ” নাম পিয়া সী 
গন্থের পিচর পিয়াজেন। কিন্তু মূল বাশি রামায়ণে বেরূপ 

গোগশ্াস্ীয় গুহ উপদেশসমূত লিপিবদ্ধ আছে, লক্ষণের রামায়ণ 

সপাণ তন্বজ্থাব বিশ্তার নাই । কবি লক্ষণের রচনা বেশ প্রাঞ্চল 

তন । 

ও মান্সিত | 

লঙ্গণবন্দ্যেব পব গোবিন্দ বা রামগোবিন্দ দাস নামে একজন 

কায়স্থ বৃহৎ সপ্পকাগ বামাঁয়ণ বচনা করেন । এই রামায়ণেব 

শ্লোকসংখা। প্রায় ২৫০০০ | কবিস্বীর গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ পরিচয় 

দিয়াছেন, 

“কুপ্ধবিহ।রী পিভামহ নিদ্ধ অভিলয। 

তাহ।র তনয় ঘটে শে।5।বাম দাস ॥ 

গাইল গোবিন্দ দান তাহার অন্জ। 

যে ষাবে ষৈকুগ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ ॥ 

গে।বিন্দ দাসের রাম গুণনিধি। 

কি দোষ পাইয়। তবে বাদ সাধে বধি ॥” 

এই পঞ্চজন কবি বাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ উজ্জ্বল করিয়।ছেন। 

তাহাদ্দেরই সময়ে পূর্ববঙ্ে ষঠীবর ও গঙ্গাদাস মেন রামায়ণ 
ঙী 

বচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন | 

৬ 

সপ পিউ পপি 

শী শীশীশীশাশিশাঁীশীঁাঁ 7১৫৫ শা শাটল 

শাটল 

৮৭ 

ৰ 

। 

শা টি া্াাশীশীশীশি শী শীশাশাশি শ্টাশ্ীশী শীশ্ীীশাশাািািট 

টা 

২৩ 

] বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুপাঁদশাখা) 
৬ 

ষঠীবর ও গঙ্গাদাপ সেন উভয়ে পিতা পুর । গুঁথিতে 
ইহাদের বাসস্থান দদীন!ণ ঘ্বীপ, বলিয়া উল্লিখিত । কেহ কেহ 

অনুমান করেন, মহেশ্ববাদ পরগণার অন্তর্গত 

সোণার গার নিকটবত্ত। বন্তমান “ঝনারদি' 

আব এই 'দীনার দ্বীপ একই স্থান । উহারা পিতাপু র' আজীবন 

সাহিত্ব্রতে ব্রতী ছিলেন) শুধু বামায়ণে নহে -পদ্মপুবাণ, 

মহাভারত প্রভ্তিতেও ইহাদের প্রদ্ভিভা ব্যক্ত হইয়াছে । 

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথিগুলির অধিকাংখ পথিতেই এই পিতা- 
পুত্র কবিদয়ের লেখাব অনবিস্তর নমুনা পাওয়া মায়। একখানি 

অনুধিঠ প্রাচীন পন্নপুরাণে ষটাববেগ এগুণরাজ? উপাবি দঃ হয়। 

যগীবর জগদানন্দ নামক কোন এক ব্যন্তির আশয়ে 

থাকিয়া কান্য লিখিয়াছিলেন। বাতাএণের এনেক উপাখ্যান 

ইনি ধচনা করেন ইহাণ রচনা সরল ও সংশ্ষিপু । কিন্তু 

পুত্র গঙ্গাদাসের প৮ন! বিস্বৃত প স্রন্দর। কবি গঙ্গাদাস প্রায় 

বনু স্থানেই পিতা ও পিভামভের ন।ম উল্লেখ করিয়াছেন । যগ1-- 

ম্ঠীবব ও 

গঙ্গাদাস সেন 

“পিঙ।মহ কুলপতি গিত। যীণর | 

যর যশ ঘোযে লেক পৃথ্থবী ভিতব॥” রঃ 

ছিজ দর্গারামেব বচিত বামায়ণ গাপয়া গিয়াছে । ইহা রুত্তি- 

বাসের পরে লিখিত হয়, একথা কপি নিজেই অনেকবাব স্বীকার 

ছুরগ।রা এই দ্বগাগম কবির কোন আম্মপবিচয় 

[ছিজ দর্গাবামকৃত একখানি কালিকা- 

করিয়াছেন। 

পাওয়া যায় নাহ । 

পুরাণেব অন্থুবাদ ও 'আমর। পাইয়াছি। 

[কঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ফুলুই 

গামে ব্রাঙ্গণবংশে জগ'রাম রায় জন্মগ্রহণ করেন । এই গ্রাম 

বাণাগঞ্জ ষ্েসন হাতে তিন মাইল দক্ষিণ 

পুশ্চিমে এবং বাকুড়া সদরের ১০ মাইল উত্তরে 

অবগত । বর্তমান 

ভুলুন্ গ্রামে কবির বংশধবগণ বাস করিতেছেন । ভুলই ৪ 

তথ্মান্সঠিত স্থানগু/লর দৃশ্ত বেশ রম্য, কবির উপভোগ্য ও 

এখনও এই হুলুই গ্রামের রমণীয়তা 

ভাগতগ।ম পায় 

প্রাচীন ক্লু গাম এখন নদীগার্ভে। 

বাসেব যোগ্য ছিল। 

নট হয় নাই। ইহ।ব দক্ষিণে অদুবে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে 

কিঞিদ্দরে পর্চকোট শৈলশেণা ও অবণা, উত্তরে অতি নিকটে 

শার্ণ দামোদব দুই পার্থর বিস্তীণ বালুকান্ত,পের সধ্য দিয়া 

বগঙরেখাব ন্যায় বহিয়! যাইতেছে । জগত্রামের পিতার 

নাঁম রগনাথ রায় ৪ মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটেব 

রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অচ্গপাদ 

আরন্ত কারন। 

ক্গত্রাঁম রামায়ণ ও ছুর্গাপঞ্চক্লত্র গ্রন্থ লিখিতে আরম্ত 



ধাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাখা) [ ৯৭ ]  - বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাঁদশাখা) 

করেন, কিন্ত ভিনি উভয় গরস্থই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এতস্ডিন্ন ছিজ দয়ারাম, কাশীরাম, জগত্ব্নত, ছ্বিজ তুলসী 

রামপ্রসাদ রায়। তাহার আদেশে তৎপুত্র রাঁমপ্রর্সাদ উভয় গ্রন্থ] গ্রত্ৃতি রচিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। ধিনি গৌরী- 

সম্পূর্ণ করেন। রামপ্রসাদের রামীয়ণের শেষে দেখা যায় মঙ্গল লিখিয়। শাক্ত-সমাঁজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই রাজা 

-পিতার আদেশে লঙ্ক।কাও ধিবরণ | 
পৃথীচন্দুই আবার ভূষ্তী রামায়ণ রচনা করিয়া মৌলিকতা ও 

বখ। মের জ্ঞান তথ| করিম রচন ॥ কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 

তি জগপ্রাম পদে অসংখ্য প্রগাম। 
বামমোহনের পিতার নাম বলরাম বঙ্গেযোপাধ্যায় । নিবাস, 

যার টপদেশে পূর্ণ হইল মনন্াম ॥ 
রামমোহন নদীয়৷ জেলার গঙ্গার ূর্ববতীরস্থ মেটেরী গ্রাম । 

মুনি মপারম চগ্র শক পরিমাণে । 
ধন্দো প্যাধ্ায় ইনি রামায়ণের একখানি অনুবাদ রচনা 

মাধব মাদেতে কৃষ্ণত্রয়োদশী দিনে | 
ঢ 

দন দিসে কাথা ছৈল সমাগন। 
করেন। ১৮৩৮ খুটানে এই রামীয়ণ রচন শেষ হয়। গ্রন্থকার 

নিজ বাড়ীতে লীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই 

জয় সীতারীম ধ্বনি করে জ্রিভুষন ॥ 

জগপ্রাম নত রামপ্রনাদেতে ভণে। 
বিগহগ্বয়ের নিকট খুব তক্তি-উৎসব চলিত। কবি শ্বয়ং বর্ণন 

লীতারাম ধিরাম করণ মোর মনে ॥” ১৩৩ 1 করিয়াছেন, 

উদ্ধ ত গ্রমাণ অন্বমাবে ১৬৭৭ শাক রামপ্রসাদী রামায়ণ “সে রামের দ্বারেতে সত হুড়াহুডি । 

শেষ রে 

কেহ নাঁচে কেহ গায় দে গড়ীগড়ি ॥”৮ 

রাম প্রসাদের সময় মাঁণিকচন্্র নামে এক ব্যক্কি রামায়ণ কবি আর এক স্থানে লিখিয়্াছেন,_ 

বচনা করেন, তাহার বচনা পআাঞ্জল ও মার্জিত হইলে কাবত্ব কু করি আদেশ কারিল। ইনুমান। 

০ 
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, প্রকাশেব তেমন সুযোগ ঘচে নাহ । 
রামায়ণ রচি কর জীষের কল্যাণ ॥ 

তখানীদাঁস, জয়চন্ত্র নাঁগক জনৈক রাঁজীর আদেশে লামণ" রচিলাম তাঁর আক্ত! ধরিয়া মন্তাক। 

দিগিজয়” গ্রন্থ রচনা! করেন । এ গ্রন্থে প্রায় ৫০০০ হাঁজার শ্লোক সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শত ঘষ্টি শকে ॥ 

আছে। লঙ্গণ, ভরত ও শত্রযন্তত নানাদেশ বিজয়ের বৃত্তান্ত রামমোহনের রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থায প্রাঞ্জল 

এই কাব্যে লিখিত । এ গ্রন্থের কয়েকটা স্থলে রামচরণ নামক ; না হইলেও স্থানে স্থানে আদি কবির প্রতিভার ন্িগ্ষোজ্জল 

কবির ভণিতা পাওয়া ঘায়। 
ভাবে ভূষিত হইয়াছে। ইহার রচনার কিঞ্িৎ নমুনা নিন 

এতদিন রাঁমরচিত অবলঘ” কবিয়। বু কবি খগ্ুকাব্য | উদ্ধত করিলীম। * 

রচনা করিয়া, গিয়াছেন, তন্মনে গুণরাজথানের শ্রীধর্ঘ ইতিহাস ূ কৰি শিবচন্দ্র মেন ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবি্,ত হন। 

(অর্থাৎ ্রীককষ-মুখিষটির সংবাদে শ্ীরামচরিত), রামজীবন রুতের র ইহার রচিত একখানি রামায়ণ আঁছে। এই রাগায়ণের 

কৌশল্যার চৌতিশা, কা হবিশ্চন্দ্ের স্বর্ারোহণ» গুণচন্দ্রের ! শিবচজ্র নাম 'শারদামঙ্গল'। রামচন্দ্র দুর্গাপূজা রামায়ণে 

পুত্রের সীতার বনবাঁন, না
 সেনের লবকুশের যুদ্ধ, রঘুমণির | হা রন মাহাত্ম্য ভ্ঞাপক, তাই কবি এই রামায়ণ “শারদামঙ্গল' 

কনিষ্ঠ ভবানীনাথের পাঁরিজাতহরণ, দ্বিজ তুলমীদাসের রাঁয়বার, : 

ভবাননের রাম-্বর্গীরোহণ এবং ভবানীদাসের লক্ষণ-দ্রিখিজয়, 
পিসী শো 

শাপলা ২ প্ািলিপাপী 
পিট ূ 

বামচন্দ্রেব স্বর্গারোহণ ও রামরত্ণীতা। রচনা উল্লেখযোগ্য | উক্ত 
* আয়ে নধীন মেখ দিল দ্রশন । 

এণ্কাব্যকারদিগের মধ্যে ভবানীদাসই প্রধান, তাহার রচনা বেশ: যে মত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ ॥ 

ভাবময় ও গক্জল, মধ্যে মধ্যে কৰিত্ব নৈপুণ্যের বেশ পরিচয় দিয়া ঘন খন ঘন গর্জে অতি অসন্তধ। 

এন্বদ্বীগ বন্দিমু অতি বড় ধ্ভয। 
রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। 

যাহাতে উৎপত্তি হইল ঠাকুর চৈতন্য ॥ 
যেমন রামের রূপ লাঁধকের মনে ॥ 

গঙ্গার সমীগে আছে বদরিকা শ্রম । 
মযুর করয়ে নৃত্য নয মেথ দেখি। 

তাহাতে বসতি করে ভবানীদ।স নাম ॥ 
' বম দেখি সজ্জন যেমতত হয় সুখী ॥ 

যাদব দেব তখ| যশোদ 
জননী। 

সদা জলধার। পড়ে ধরণী উপরে । 

সপুজে বন্দিমু এখে সর্ব লোক জানি |” 
নীত। লাগি ঘেমত রামের চক্ষু কোরে ৮” 



বাঙ্গালাসাহি ত্য (অনুবাদশাখী), [ 

নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । * | 

রঘুনন্দন গোস্বামিকৃত একখানি রামায়ণ পাওয়া যায় । এই 
রামায়ণের নাম রাম-রসায়ন। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের রামা- 

রঘুলম্দন গোস্বামী। য়ণের পর অপর যে সকলরামায়ণগ্রস্থ রাঁচত 

হইয়াছে, তন্মধে) এই “রামরসায়ন”ই শ্রেষ্ঠ । পুর্ববস্তী রামায়ণ- 
গুলি হইতে এই রামায়ণখানির রচনা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল | 

১১৯৩ সালে রঘুনন্দনের জন্ম হয়, ৪৫ বত্পর বয়ঃক্রম 

কলে তিনি এই রামরসায়ন রচনা করেন । গ্রন্থকার আত্ম- 

পরিচয় সম্বন্ধে রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডের শেষ ভাগে 

লিখিয়াছেন,_- 
“দেখিয়। কলির রীতি)  শ্িখাইতে কৃষ্ণ প্রীতি, 

কৃণাময় প্রভু বলরাম । 

অবতার করি লোকে, নিন্তারিলা সব লোকে, 

ধর নিজে নিশ্যানন্দ নাম॥ 

ধারতদ্র ত।র সত, তাঁর পুত্র গুণযুত, 

গো।পীজনযন্নভ (বগ্ব(ন্। 

ভার পুত্র গুণধাম, ঞরাম গো(ঘন্দ নাম, 

তার পুত্র বিশ্বস্তরাধ্যান ॥ 

রামেশ্বর উর সুতি নৃসিংহ তাহার পুত, 

তাঁর পুত্র ষফলদেঘ ন।ম। 

তিন পুত্র হল তার, সর্বব গুণ ভাগ্ডাগ।র, 

জগৎ মাঝারে অনুপাম ॥ 

পিস ও শশপীিসপাস্প পিপাসা পপ্পিপ পপ আপা স্পা শশী পাতি পপাশস্পশী7 পপ িপাপপীশসি 3 তি 

ক “তৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গু সেনের সম্ততি। 

সেনহাটি গ্র।মে পূর্ধব পুরুষ ঘসতি ॥ 

রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্টিত। 

যশে কুলে কান্তিতে ধিখাত বিরাজিত ॥ 

রত্বেশ্বর গুণধ।ন্ তাহার তনয়। 

রঙনন্বরূপে কুলে হইল! উদয় ॥ 

এ হেন তনয় হইল ভূষনে বিখ্যাত। 

“রাম নারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত ॥ 

সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। 

রামগে।পাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল ॥ 

গঙ্গদেষ দত্ত পুত্র তাহার পবিষ্ধ। 

জীগঙ্গা প্রসাদ সেন নাস হথচরিত্র ॥ 

বিক্রমপুরেতে কাটাদিয়। গরমে ধাম। 

ধন্বস্তরি বংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম ॥ 

সরকারে হুপাত্রে করিল! কল্তাদান। 

গঙ্গা প্রসাদ পেন ঠাকুর কীর্তিমান্ ॥ 

জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সম্ত।ন। 

শিষচন্ত্র শুচন্ত্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম ॥” 

নিম্নে কবির ভাষায় কবির আত্ম- 

1] * বাঙ্গাল। সাহিতা (অনুবাদশাখা) 

লালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তার, 

৬ কনিষ্ঠ শ্ীকিশোরীমোছন । 

প্রীমধ্যম প্রভু তায়) কৃপ। করি সোমরায়, 

কর্যাছেন মন্ত্র সমপণ ॥ 

কনিষ্ঠ সগুণ ধাম, তুধন-বিখ্যাত ন।ম, 

ধেদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। 

অদ্বিতীয় ভাগধতে, ভীকুষঃ চৈতম্য-মতে) 

করিলা যে গছ সুষিদিত॥ 

সেই প্রভু মোর পিতা, উষ! নাম মোর মাতা, 

ধিম।ত] ঞমতী মধুমতা। 

মোর জোষ্ঠ তিন জন, ধিশ্ব্ধপ সন্র্ষণ, 

শমধুসুদন মহামতি ॥ 

চারি ভ্রাতা ঘৈমাত্রেয়। জীরামমোহন প্রিয়, 

নারায়ণ গোবিন্দ আথান। 

সকলের ধনীয়ান, ঘারচন্্র মচ্িধান, 

তিন শগ্মী সদ্গুণ নিধান ॥ 

সহোদর হগ্দীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি, 

চট্ট রাজবংশ অগ্রগণ্য । 

আীরামগে(ধিন্দ প্রাজ্ঞ।. ভীদেগগে|ধিন্দ বিজ্ঞ, 

যৈস|ত্রেয় ভগ্রীগতি ধণ্ু ॥ 

পিতা রাশি অনুসারে, আর এক নাম মোরে, 

ভগবত বলিয়া অর্পিলা। 

কৃপাকণ। প্রকা শিয়া, নানা শান্ত পড়া ইয়া, 

যৎ্কিঞ্িত জন জন্ম।(ইল| ॥ 

ষর্ধম।ন সন্নিধন, গ্র।ম ম।ড' অভিধান, 

তাহাতেহ আম।র নিষ।স। 

সন্বোধিত বন্ধু জন, এই গ্রন্থ ষিরচন, 

করিল।ম পাইয়। প্রয়।স ॥” 

শশী শিখি 

শ্রনিত্যানন প্রভুব পৌত্র গোগীজনবল্লভ শ্রীপাঠ নোতায় 

বাস করিয়াছিলেন । তাহার প্রপৌত্র রামেশ্বব গোস্বামী 

শ্ীশ্রীপুরষোন্তম ধামে গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর 

নোতায় না গিয়া ইচ্ছাপুর মে বাস করেন । নোতা ৪ 

ইচ্ছাপুর উভয় গ্রামই বদ্ধমানেব অন্তর্গত । বামেশ্বর গোস্বামীর 

পুএ নুসিংহ দেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বদ্ধমান 

জেলার? অন্তর্গত খড়িনদীর উত্পতিস্থান মাড়ো গ্রামে বাস 

করেন । এই গ্রাম হষ্টিঙিয়/বেল পয়ের ষ্রেসন মানকরেব নিকট। 

বলদেব নামে তাহার এক পুত্র হয়। বলদেবেব তিন প্র, 

লালমোহন, বংণামোহন, এবং কেশরীমোহন | কেশরীমোহনের 

ছুই বিবাহ । প্রথম বিবাহ মাড়োব তিন ক্রোশ পুর্বে এবাল 
বাহাছুরপুরে। দ্বিতীয় বিবাহ হয়-নলসারূল গামে। এই 

কেশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর গভগাত সর্ধ কনিষ্ঠ 

পুত্র শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী । রষ্্ন্দনের সন্তান সংখ্য| ৮টা। 
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নি শাপাশীীপপীপপি পপি 
পপ সপত -ি 

রবুনন্দন পাঠশালের লেখা পড়া শেষ করিয়া, এরাল 

বাহাদুবপুরনিবাপী গণেশচন্ত্র বিগ্যালঙ্কারের নিকট ন্যাকরণাদি 

অধ্যয়ন করেন। ১৮ বৎসর বয়স হইতেই বঘুনন্দন বাঙ্গালা 

৪ সংস্কৃত কবিতা লিখিতে পারিতেন। 

রঘুনন্দনের রচনা কবিত্ব অলঙ্কার, ভাব ও শব্সম্পদে 

পরিপূর্ণ। রঘুনন্দনের রচনা লালিতোর একটু নমুনা লউন,__ 

'এথ| রঘুষর, করিতে সমর, 

সথণেতে মগন হইয়। 

অতি স্বকোমল, তরুণ বাকল, 

পরিল! কটিতে আটিয়। ॥ 

শিরে আবকল, জার পটল। 

ব।ধিল। বেটিয়। বেছ়িয়া। 

পরিল। ধিকচ, কঠিন কবচ, 

শরীরে সুদৃঢ় করিয়। ॥” 

মহাভারত । 

বহু কবি যেমন বামায়ণ বা রামচরিত অবলম্বন কবিয়া 

বৃহৎ বাঁ খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইবপ বন্তকবি 

তাবতকগা বা মহাভাবতের বর্ণনীয বিষয় লইয়া বহুকাব্য রচনা 

কবিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । তন্মধ্যে বিজয়পপ্ডিত, সপ্গয়, কবীন্্ 

পরমেশ্বব, শ্রীকরনন্দী, কৃষ্ণানন্দ বস্থ, অনস্ত মিশর, নিত্যানন্দ 

ঘোষ, দ্বিজ রামচন্দ্র খান্, শঙ্কর কবিচন্ত্, রামরুষ। পণ্ডিত, ছিজ 

নন্দবাম, ঘনশ্ঠ।ম দাস, যষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন, উতৎকল ব্রাহ্মণ 

সারণ, কাঁশীরাম দাঁস, নন্দবাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, রাজেম্র 

দাস, গোগপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, গিলোচন চক্রবর্তী, নিমাই 

পণ্ডিত, বল্পত দ্রেব, দ্বিগ কৃষ্ণরাম, দ্বিগ রদুনাথ, লোকনাথ দত্ত, 

শিবচন্ত্র সেন, ভৈরবচণ্দ দান, মধুস্থদন নাপিত, ভপগ্তরাম দাস, 

ভরত পঙ্ডিত, মুকুন্দানন্দ, রামনারায়ণ ঘোঁষ প্রভৃতি ৩৫ জন 

কবির গ্রন্থ পাঁওয়। গিয়াছে । এতভিন ভবানন্দ হরিবংশ, 

সপ্তায় ও বিগ্াবাগীশ ব্রহ্গচাবী ভগবদশীতার অনুবাদ এবং 

পুরুযোত্তম ও রাপব দাস মহাভারতীয় বিষুভ্তির কথা লইয়া 

মোহমুদগর, লোকমাথ দত্ত ও রামনারায়ণ ঘোষ নলোপাখ্যান 

লইয়া! নৈবধ, পার্বতীনাথ নলোদয়,সঞ্গয় ও শিবচন্ত্র সেন ভারত- 

সাবিত্রী রচনা করেন। 

উপরোক্ত গ্রন্থ গুলিব মধ্যে ভাবে ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় 

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানিই আপাততঃ সর্ব প্রাচীন ৰলিয়া 

মনে করি। সুলতান শাল্লাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় কেবল 

গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষার৪ স্ববর্ণবুগ । তাঁহারই সময়ে 

(সম্ভবতঃ তাহাঁরই আদেশে ) বিজয়পপ্ডিত “বিজয়পাঁগবকথা” 

বা "ভারত পাঁচালি” প্রণয়ন ক্রেন । 

বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাঁদশাখা) 
৮ পাতা সস 

আলোচ্য মহাভারতে সভাপর্বের ও অভিষেক পর্বাধ্যায়ের 

শেষে বিজয়পপ্ডিতের ভণিতি আছে। ইহা ভিন্ন মূলগ্রন্থ মধ্যে 

গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় দেখা যায় না। বিষুপুর হইতে 

ষে একখানি অপূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দ্রোণপর্কের 

শেষে “মেলাধিপ বিজয় পণ্ডিত-বিবচিত বিজয়পাগুবে দ্রোণপর্বধ' 

এইরূপ উল্লেখ আছে। 

রাট়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সাগরদীয়ার 

বন্দ্যবংশে বিজয়পপ্তিত হইতে বিজয়পপ্ডিতী নামক মেলের শট 

হইয়াছে । বিজয়পপ্তিত ভ্রনারাঁয়ণ হইতে ১৭শ পুরুষ 
আধস্তন। মহেশেব নির্দোষকুলপঞ্জিকা ও ফ্বানন্দ মিশ্রের 

মহাঁবংশাবলী হইতে বিজয় পণ্ডিতের পিতৃগণের এইরূপ বংশাবলী 

পাঁওয়| যায়,_ক্ষিতীশ। ১ ভউ্টনারায়ণ। ২ বরাহ বন্যযঘটা) 

৩ স্ুবৃদ্ধি।৪ বৈনতেয়। ৫ বিষুটবেশ।৬ গাউ। ৭ গঙ্গা- 

ধব। ৮ পশো | ৯ শকুনি | ১০ মভেশ্বব | ১১ মহাদেব । ১২ 

দর্বলি। ১৩ হরি। ১৪ উদয়ন। ১৫ সন্তোষ। ১৬ জটা- 

ধর। ১৭ বিজয় পণ্ডিত। 

দেবীববের কুলপ্রস্থ হইতে জানা ঘায়, ১৪০২ শকে অর্থাৎ 
১৪৮০ খুষ্টাবঝে মেলবদ্ধন হয়। এ সময় বিজয় প্ডিতের বয়স 

হইয়াছে। কারণ আঁদাঁন-গ্রদানে তাহার পুত্র কন্ঠারও বিবাহ 

হইয়া গিয়াছে । ১৪০৭ শকে প্রবানন্দের মৃ্হাবংশাবলী রচিত 

হয়। এই গ্রস্থেও বিজয় পণ্ডিতের পুত্রেব কুলক্রিয়ার পরিচয় 
আঁছে। 

ভারতকথা-রচনা-কাঁলে মেলবিধি প্রচলিত হইলে, বোঁধ হয় 

বিজয় পণ্ডিত গ্রন্থ মধ্যে তাঁহাব আভাস দিয়া যাইতেন। কিন্ত 

তাহাঁব নিজ রচনা মধ্যে এ কথা নাই। পরবর্তী কালে হয় ত 

কোন লেখক ভারত-কথা নকল করিবার কালে “মেলাধিপ' 

ইত্যাদি কথা বসাইয়া দিয়া থাকিবেন। বিষুপুরাণের পুঁথি 

[ষ্টে তাহাই অনুমান হয়। এরূপ স্থলে ১৪০২ শকেরও পুর্বে 

বিজয় পণ্ডিত ভাবত-কথ| রচন! করিয়াছিলেন, ইহা! মোটামোটা 

স্বীকাৰ করিয়া লওয়া যাইতে পারে । ফলে, বিজয় পণ্ডিত যে 

ভাষায় ভারতরচয়িতগণের শীর্ষস্থানযোগ্য, তাহা অন্তান্ত আন্ু- 

যঙ্গিক প্রমাণে ও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

বিজয় পাগুতের মহাভারতথানি প্রায় ৮ হাজার শ্লোকে 

সমাপ্ত হইয়াছে। 

মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ পাঁওয়! যায়। 

এই অনুবাদরচয়িতার নাম-সঞ্জয়। নানা কারণে সপ্জয় 
প্র মহাঁভারতখানিও অতি প্রাচীন, বলিয়াই মনে'হয়, 
তবে কতদিনের প্রাচীন, অনুমান ভিন্ন সে তথ্য যথাযথ নির্ণয় 

করিবার উপায় নাই। তবে ইহার গীতায় গৌরাগদেৰের 



7 নামোল্পেখ থাকার, ইহাকে গৌরাঙ্গের সমনামরিক বা তৎপরবন্তী 

লোক বলিয়া! স্বীকার কর! যায়। ইহা! ছাড়া গ্রন্থকারের আত্ম- 

পরিচয়সঘদ্ধেও বিশেষ কোথাও কিছু লিপিবদ্ধ দেখা যাঁয় না। 

বেঙ্গল গমর্ণমেন্টের মংগৃহীত পুস্তক মধ্যে মাত্র এই ছইটী ছত্র 

পাওয়া যায়» 

“ভরম্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। 

সঞ্জয়ে ভারত-কথা কহিলেক কর্ম 0” 

সঞ্জয় নাম দেখিয়া ভারতীয় যুদ্ধব্ণনকারী সেই ব্যাস- 

নিযুক্ত সঞ্জয় বলিয়া পাঠকের মনে ভ্রম না হয়, তজ্জন্য কবি 

নিজেই সতর্ক হইয়| লিখিয়াছেন ১ 

“ভারতের পুণ্য কথা নান! রসময়। 

সঞ্জয় কহিল কথ। রচিল সঞ্জয় ॥* 

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পুঁথির অনেক স্থানে এইরূপ ভণিতার 

অসরুৎ আবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাভারত বিক্রম- 

পুর, শ্রীহট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী, 

প্রতৃতি প্রায় সমগ্র পূর্ব-বঙগেই পাওয়া যাইতেছে । সঞ্জয়কৃত 

মহাভারত মধ্যে রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন ও গোপীনাথ 

গ্রভৃতি অনেক কবিরই মহাভারতীয় নানা অংশানুবাদ প্রক্ষিপ্ত 

দেখা যাঁয়। সঞ্জয়ের অনুবাদ রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা! এই স্থানে 

উদ্ধৃত করিলাম-_ 

*ফলিত পুষ্পিত বন ধণস্ত সময়। 

সদএ সুগন্ধী যাঁ়ু মন্দ মন্দ যয়। 

বিচিত্র ষে অলঙ্কার বিচিত্র তৃষণে। 
কন্যা সব নান। রঙ্গ করে সেই বনে॥ 

কেহ মিষ্ট ফল খাএ কেহ মধু পিএ। 

শন্মিষ্ঠ। যে দেবযাঁনি চরণ সেষএ ॥” 

ইনিও একজন মহাভারতের অন্ুবা-রচক প্রাচীন কবি। 

কহীল্প পরমেশ্বর ও ইহার পরিচয় সম্বদ্ধে জানা যাঁয়, ইনি সম্রাট 

পরাগলী মহাভারত হুসেন সাহের (১) সেনাপতি পরাগল থার 

উৎসাহে মহাভারতের অম্বাদ প্রচার করেন । এই জন্য ইহার 

রচিত মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত** নামে পরিচিত। 

ক্বীন্দ্র তাহার রচিত মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,_- 

“নৃপতি হুসেন সাহ হও মহামতি । 

পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম ন্থ্যাতি ॥ 

অস্ত্র শস্ত্রে পণ্ডিত মহিমা! অপার। 

কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার ॥ 

নৃপতি হুসেন াহ গৌড়ের ঈশ্বর । 

ভান্ হক্ সেনাপতি হওত্ত লক্কর 
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লম্কর বিধয় “না লি চলিয়া 

চারটগ্রামে চলি গেল হরধিত হৈয়া। ॥ 

পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান্ মহ।সতি। 

পুরাণ শুনস্ত নীতি হরধিত মতি ॥” 

লক্ষর পরাগল খান * মহামতি! 

হুধর্ণ যমন আইল অঙ্ব ঘায়ুগতি॥ 

কবীন্ত্র স্বীয় অনুগ্রাহক খঁ। মহাশয়ের গুণ প্রত্যেক পজে 
বর্ণন করিয়াছেন। কথন কখন উচ্ছ,লিত কৃতজ্রতারসে ছন্দো- 

বন্ধ শিথিল হইয়া গিয়াছে । যথা-_ 

“ক্ষৌনী কতর মান দীন ছুর্গতিকারণ। 

পুণ্যকীর্তি গুণান্বাদী পরাগল খাঁন ॥" 

পরাগলী মহাতারত প্রায় ১৭০*০ শ্লোকে পূর্ণ। বিজন 

পণ্ডিতের মহাভারতের অধিকাংশই পরাগলী ভারতে উদ্ধৃত 
দেখা যায়। 

প্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁর পুত্র সেনাপতি ছুটি খাঁর আদেশে 
মহাভারত অশ্বমেধ,পর্কের অনুবাদ রচনা করেন। ইহার 

শ্রীকর নলী ইতিহাসমূলক কিঞ্িৎ রচনা-নমুনা নিয়ে 

উদ্ধত করিয়া! দিলাম-- 

£নমরত সাহ তাত অতি মহারাজ। | 

রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজ॥ 

নৃুগতি হুমেন মাহ হও ক্ষিতিপতি। 

সাম দান ভেদ দণ্ডে পালে বস্থম্তী ॥ 

তান এক দেনীপতি লম্কর ছুটিখান। 

ত্রিপুরীর উপরে করিল। সম্নিধান ॥ 

চাঁটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে । 

চন্দ্রশেখর পর্বত কন্দরে ॥ 

চার লোল গিরি তাঁর পৈত্রিক ধসতি। 

বিধি এ নিশ্মল তাক কি কহিব অতি ॥ 

চারি বর্ণ বসে লোক সেন| সন্িহিত। 

নান। গুণে প্রজা সব বসয়ে তখাত ॥ 

ফেনী নামে নদী ও বেষ্টিত চারি ধার। 

পূর্বব দিকে মহা'নদী পার নাহি তার॥ 

* গৌড়ের রাজধানী হইতে দুই জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা! মগরাজ সৈম্যদিগক্ে 

চট্টগ্রাম হইতে তাড়াইবার জন্থা প্রেরিত হইয়াভিলেন। একজন শ্বয়ং রাজ- 

কুমার ভাবী স্।টু নসরত সাঁহ ও অপর পেনাপতি পরাগল খ|। ফেনী নদীর 

তীরে টট্টগ্রাম জোরওয়ার গঞ্জ খানার অধীন 'পরগালপুর এখনও বর্তমান ॥ 

পরাগলী দিখী অতি বৃহৎ, এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খার 

প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টকন্ত,পে পরিণত; ম্ুতরাং একথানি 

জীর্ন শীর্ণ পুরাতন পৃ'থি ভিন্ন স্বপ্রসিদ্ধ সেনাপতির কাত্তিশ্মতি আর কেহই 

জাগাইয়। রাখিতে পারে নাই। সেই পু'ধিখানি পরাগলী মহাভায়ত,। 

শুন| যায় পরাগল খীক্স বংশ এখনও বর্তর্মীন এবং তাহার! অবস্থাপয় লোক 



বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশীখা) 

লন্কর পরাগল খানের তনয়। « 

সমরে নির্ভ এ ছুটিখান মহ।শয় | 

আজামুলশিত বাহু কমল-লোচন।” ইত্য।দি। 

মহাভারত রচয়িতাগণের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন শত 

বৎসর পূর্বে রচিত দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ- 

পঞ্চালিকা পাওয়া গিয়াছে । রঘুনাথ এইরূপে 

পরিচয় দিয়াছেন__ 
“উৎকল পুণাদেশে অদ্ভুত কথন। 

যথ। জগন্নাথ রূপে বৈসে নারায়ণ | «% * * 

নিজ কুল-কমল-মিহির মহাধংশ। 

দিগন্তর ভ্রমে জার সিতযশে। হংস॥ 

প্রচণ্ড প্রতাপ ধীর পরম সুধীর । 

আপনি গঙ্গ| যায়ে দিল গঙ্গানীর়। 

উৎকলের ধত রাজ! ন| কৈল যেই কর্ম। 

জধুত মুকুল্দ দেষ সাঁধিল সেই ধর্ম ॥ 

মুকুন্দ রাজ।র গুণ সনিয়া শ্রবণে। 

ধাট়িল যিনোদ ধড় শ্রবণে নয়নে ॥ 

কুন গুণে মহার।জ হহবু গোচর। 

হৃদয়ে চিন্তিয়ে সার কর্ অন্তর ।” 

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া কবি উৎকলে আসিয়া রাজা 

মুকুন্দদেবের সভায় উপস্থিত হইলেন। এখানে রাজাদেশে অস্ব- 

মেধ-পাঁচালী রচনা করেন । কৃবি ভণিতার শেষে রাজা! মুকুন্দ- 

দেব সম্ঘদ্ধে এইরূপ একটী কথা লিখিয়াছেন-_ 
“চিরদিন রাজ্য করি হইল অকল্যাণ। 

অশ্বমেধ পর্ব কথ! রঘুনাথ ভাণ।” 

কালাপাহাড়ের হস্তে ১৫৬৭ খুঃ অব রাজ! মুকুন্দদেব পরা- 

জিত হন। ইহার পরে, কবি রঘুনাথ সম্ভবতঃ অশ্বমেধপর্ধ্ব রচনা 

করেন। আশ্চর্যের বিষয়, কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত 

অশ্বমেধ পর্বের সহিত অনেক শ্থানেই মিল আছে। সম্ভবতঃ 

উভয় কবি কোন প্রাচীন আদশের অনুসরণ করিয়াছেন। 

রঘুনাথের রচনা অনেক স্থলে সুললিত ও প্রাঞ্জল হইলেও এমন 

অনেক দুরূহ শব্দ আছে, যাহা সহজে বুঝিয়া লওয়া কঠিন। 

কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন । 

নিত্যানন্দ ঘোষ এক জন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি সমগ্র মহা 

ভারতেরই অনুবাদ করেন। ইহার অনুদিত মহাঁভারতই 

নিত্যানদ্দ ঘোষ. পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। তাহার 

ভাষা! অতি প্রাপ্ত, নুললিত ও কবিত্বপূর্ণ। তাহার সম্পূর্ণ 

মহাভারত কাশীদাসী মহাভারতের গ্তায় অতি বৃহৎ। পশ্চিম 

বাঙ্গালা কাশীরাম দাস যেরূপ প্রসিদ্ধ পূর্বববঙ্গে নিত্যানন্দ 

ঘোষও মেইন্ধপ। কবি পর্থীচন্ত্রের গৌরীমঙ্গল নামক কাব্যের 
সুখবন্ধে লিখিত আছে।-.. 

দ্বিজ রঘুনাথ 

[ ৯৪ এ] বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাখা) 
“অষ্টাদশ পর্বব ভাব৷ কৈল কাণীদান। 

নিত্যানম্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ॥” 

রামায়ণ-রচকনিগের মধ্যে কবিচন্দ্রের নাম একবার উল্লেখ 
করিয়াছি। মহাভারত রচকদিগের মধ্যেও ইহার নাম পাওয়া 
কবিচনতর যায়। ভাগবতেরও ইনি অন্ততম অনুবাদক । 

ইহার প্রকৃতনাম শঙ্কর, “কবিচন্ত্র" ইহার উপাধি । রামায়ণ 

প্রসঙ্গে ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । গোবিন্দমঙ্গলে যথা-_ 

“কবিচন্ত্র দ্বিজ তণে ভাবি রমাপতি। 

মেত্রের দক্ষিণে ঘর পাণ্ডায় ঘলতি ॥” 

( ভাগবতাম্বতে গোষিন্দমঙ্গল +ম কঃ) 

আর এক স্থানে যথা-- 

“চক্রবর্তী মুনিয়াম, অশেষ গুণের ধাম, 

তন্য হত কবিচন্ত্র গায়।” 

রাজেন্দ্র দাস প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের কবি। ইহার 
রচিত আদদিপর্কের প্রায় সমস্ত অংশই পাওয়া গিয়াছে । ইনি 

মহাভারতের শুদ্ধ-_-আদিপর্তেরই অনুবাদ 
করিয়াছিলেন কিনা বল! যায় না। ইহার রচনা জটিল ও 

অপ্রচলিত শব্ধ বহুল হইলেও তাহ! সৌন্দরধ্য-সৌষ্ঠব ত্যাগ করে 
নাই। ইহীর অনুদিত শকুন্তলা! উপাখ্যানটা খুব সুন্দর । 

_ ফষ্ঠীবর রামায়ণের ন্তায় মহাঁভারতেরও অনুবাদ করিয়া 
গিয়াছেন। তবে তন্মধ্যে আমরা স্বর্গারোহণ পর্বই পাইয়াছি। 
ষটীবর এই স্বর্ারোহণ পর্কেরই শেষ পত্রে ইহার রচিত 

সমগ্র মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাঁর রচনা অনাড়ম্বর 
ও সুনার। 

গঙ্গাদ[স ষঠীবরের পুত্র । রামায়ণরচকদিগের মধ্যে ইহার 

নাম আছে। ইহার রচিত মহাভারতের আংশিক অনুবাদ 

গঙ্গা দাস মেন পাওয়া যায়। আমরা ইহার রচিত আদি 

ও অশ্বমেধ পর্ব দেখিয়াছি। রচনা সুন্দর; পিতা অপেক্ষাও 

পুত্রের কৃতিত্ব ও ক্ষমতা অধিক বলিয়৷ মনে হুয়। রচনার কিঞ্চিৎ 

নমুন। দিলাম, 

“ধৌবনাস্্ পুরী ভীম দেখিলেক দুরে। 

সবর্ধ পূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে । 

বিচিত্র পতাক। উড়ে দেখিতে সুন্দর । 

দীপ্তিম।ন শোতে যেন চন্দ্র দিবাকর ॥ 

অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত । 

মহম্র কিরণ বেড়ি থাকে চারি ভিত | 

বপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। 

যজ্ঞ ধুমে অন্ধকার গগন আধরি। 

গোগীনাথের রচিত ভ্রোণপর্ধ পাওয়৷ যায়। 

রাজেন্্র দাস 

ইহাতে 



অভিমন্ত্ু-বধে কুন্ধা হইয়া ক্ষত্রিয় বীরঙ্গনাগণ যুন্ধ করিয়াছিলেন 
গোগীনাখ এবং দ্রৌপদী যুদ্ধের সেনানেত্রী হুইয়াছিলেন। 
ইত্যাদি বিষয় বর্মিত আছে। 

কবি কাশীদান সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ ক্রিয়! গিয়া- 

ছেন। পূর্বোক্ত মহাভারত অনুবাদকগণ অপেক্ষা কাশীদাস 

কাশীদাস কিঞ্চিৎ আধুনিক হইলেও আজ বাঙ্গালী 
হিন্দু নরনারীর গৃহে গৃহে কাশীদাস-ককৃত মহাভারতই ভক্তিপুজ্য 
নিত্যপাঠ্য আদরের সামগ্রী । 

বর্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রানী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে 
কাশীদাস জন্ম গ্রহণ করেন । এই গ্রাম ব্রাঙ্মণীনদ্ধীর তীরে অব- 

স্থিত। কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্পরিয়ঙ্কর, পিতামহের 

নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমল।কান্ত দেব। কমলাকাস্ত 

দেবের তিন পুত্র--কষ্খদাস, কাশীঘাস ও গদাধর। কাশ- 

দাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গলে কাশাদাসের 

পূর্বপুরুষের এইরূপ পরিচয় আছে-- 

“ভ।গীরথী তীরে বটে ইল্সায়ণী নাম। 

তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম ॥ 

অশ্রত্বীপের গে(পীনাথের বাম পদতলে । 

নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥ 

তাহাতে শাগ্ডিল/ গোত্র দেব জে দৈত্যারি। 

তাহ! হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয় ॥ 

দ্বামে।দর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ 

ছুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্গন। 

দুবরাঞ্জ পুত্র হেল মীন জে কেতন॥ 

তাহার ন্দন হৈল নাম ধনগ্রয়। 

রঘুপতি ধনপতি নম নরপতি। 

রূঘুপতির পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ 

প্রিয়ঙ্কর স্ুরেশ্বর কেশব সন্দর। 

চতুর্থে প্রমুখ দেব পঞ্চমে ধর ॥ 

প্রিয়ঙ্কর হহতে হৈল এ পঞ্চ উদ্তব। 

যছু হবধাকর মধু রামজে রাঘঘ ॥ 

সুধাকর নন্দন জে এ তিন প্রকার। 

মস্ত কমলাকাস্তের এ তিন কোঙর ॥ 

পথম প্ীকৃষাদাস শ্রনৃঞ্ককিন্কর। 

রূচিল। কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর । 

দ্বিতীয় শ্ীকাশীদান ভক্ত ভগবান্। 

রূচিল! পাচাপি ছলে ভারত পুরাণ॥ 

ভূতীয় কনিঠ দীন গদধর দাঁস। 

জগৎ-মঙ্গল কথ! করিলা প্রকাশ ॥ 

“শুনা যায়, কাশীদাঁস মেদিনীপুর আওয়াসগড়ের রাজার 
বা শ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন । রাজবাড়ীতে 

[ ৯৫ ] 

যে সকল কক বা পুরাণশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত আসিতেন, 
সস 

তীাহাদ্দের মুখে তিনি নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ শুনিয়া তাহাতে 
অনুরক্ত হন। এই অন্ুরাগের ফল-_মহাভারতের অনুবাদ, 
সিঙ্গিগ্রামে “কেশেপুকুর নামে একটা পুকুর আছে। এই 

স্থানের অধিবাসীরা “কাশীর ভিটা” বলিয়৷ একটা স্থান এখনও 

দেখাইয়! থাকে। 

একটা গ্লোক প্রচলিত আছে-- 
“আদি মত। বন বিরাটের কত দুর়। 

তাছ। রচি ফ।শীদাস গেল হ্গপূর ॥* 

এই প্রবাদ অনুসারে কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি বিরাট 

পর্ব্ব লিখিয়। ইহলোক পরিত্যাগ করেন, আবার কাহারও 

মতে তিনি বিরাটপর্ক লিখিয় দ্বর্গপুরে অর্থাৎ ৬কাশীধামে যাত্রা 

করেন। এদিকে এক খানি কাশীদাসী প্রাচীন বিরাটপর্বের 

পুথিতে এইরূপ গ্রস্থ রচনা কালের উল্লেখ আছে-_ 
“চন্দ্র যাগ পক্ষ খতু শক মুনিশ্চয়। 

খির।ট হুইল সাঙ্গ কাণীদাস কয় ॥” 

অর্থাৎ ১৫২৬ শকে বা ১*১১ সনে বিরাটপর্ব সম্পূর্ণ, হয়। , 
এ পধ্যস্ত আবিষ্কৃত কাশীদাসী মহাভারতের অপর কোন পব্বের 

শেষে এরূপ রচনাকালের উল্লেখ নাই। এদিকে কাশীরাম 

দাসের পুত্র নন্দরাম দাসও মহাভারত রচনা করিয়াছেন । 

উদ্যোগ পর্ব হইতে ত্বাহার ভণভাযুক্ত প্র।ীন পুথি পাওয়! 
গিয়াছে, কিন্তু আদি, সভ! প্রভৃতি অংশ এখনও পাওয়া যায় 

নাই। আবার নন্দরাম দাসের ভণিতাযুক্ত উদ্ভোগ, ভীন্, 
দ্রোণ প্রভৃতি পর্ধের সহিত প্রচণিত কাশীদানী মহাভারতের এ 

সকল পর্বের পাঠ মিলাইলে উভয় গ্রস্থ এক ব্যক্তির রচনা 

বলিয়! মনে হয়। তবে কি নন্দরামও পরবর্তীকালে ম্বরচি 
গ্রন্থ তাহার পিতার নামে চালাইয়াছেন ? 

কাশীদাসের দুই ভ্রাতা কবি। তিনি একজন বড় কবি, তাহার 
পুত্রই বা কেন উপযুক্ত কবি না হইবেন? ননরামের ভণিতা- 

নদরাম যুক্ত বে সকল পর্ব পাওয়! গিয়াছে, তাহার রচনা 
তাঁহার পিতা বা পিহৃব্যের রচনা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 

রামেশ্বর নন্দী নামে কাশীবামের পর মহাভারত রচন! করেন, 

রামেস্বর নদী ইহার রচনা কাশীদাস অপেক্ষাও মার্জিত, 

কল্পনার শ্রোতও বেশী প্রসারিত, এবং আড়ম্বর পরিপূর্ণ । তবে 

কবি স্থানে স্থানে স্বভাব বর্ণনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

সংস্কৃত কাব্যগ্রস্থগুলি তাহার পড়া ছিল। তিনি শকুস্তলার 

বর্ণনায় অনেক স্থানে কালিদাসের শকুস্তলারই অনুকরণ করিয়া- 

ছেন। তাহার গ্রন্থে অনেক সথডুই সেই মহাঁকবির শ্বভাব- 

সুন্দর আলেখ্য প্রতিফলিত হুইয়াছে। 



কাদীদাসের বংশে আর একজন কবি সানা 

ঘষ্তাম . করেন, তীঁহার মাম ঘনশ্তাম দাস। লল্গগামের 

, সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ব, তাঁহা জানা যায় নাই। 

নদরাম দাসের সময় আর এক ব্যক্তি ভারত কথা লিখিয়া 

ঘৈপাদ. গিয়াছেন, ভাহার নাম ঘৈপায়ন দাস। ইহার 

ভ্লোপপর্ব মাত্র পাওয়! গিয়াছে। ইহার রচনা প্রাঞ্জল হইলেও 

পরবর্তী কাণীরাম প্রভৃতির সমকক্ষ বলিয়া! মনে হয় না। 

বিজ রথুনাথের সায় ছিজ কৃষ্ণরামও বৃহৎ অস্বমেংপর্ক 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থ জৈমিনিশভারত 
নামে প্রচলিত। আশ্চর্যের বিষয় উভর গ্রন্থের 

অনেক স্থানে শ্লোকে শ্লোকে মিল আছে। 

চুই শত বৎসর হইল আর একজন ব্রান্মণকবি জৈমিনীয় 
অশ্বমেধপর্ব্ব অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 

নাম রামচন্ত্র খান্। কবি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে 

এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,-- 

“ন্বদেশে বসতি ভাগীরথী স্থানে পুণ্যে। 

জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্ধলোকে জানে ॥ 

্াঙ্মণ কুলেতে জন্ম লক্কর গদ্ধাতি। 

মধুনুদন জনক অননী পুণ্যবতী ॥ 

পুণাকথা রচিঘায়ে হেল মন। 

রাঁমচন্ত্র খান কৈল কবিত্ব রচন ॥ 

অশ্বমেধপর্ধ্ব কথ। সংদূতে ছনা। 

মুখ বুঝাধারে কৈল পরাকৃত ছন্দ ॥” 

ছুই শত বৎসরের অধিক হইল কৃষ্ণানন্দ বন্থু নামে একজন 

কায়স্থ কবি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। 

তীহার রচন। বেশ ম্থুললিত ও গ্রার্জজ এবং 

কাণীরামদাসের স্তায় বেশ কবিত্বপূর্ণ। তিনি 

প্রত্যেক বিষয়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন-- 
“সম্রমে ঘন্দিয়। চন্তরচুড়পদছুন্থ। 

পয়ার প্রবন্ধে কহে ঘন কুষানন্গ 

শতাধিক বর্ষ পূর্বে একজন পঞ্চদশ বর্ষীয় উপ্রক্ষত্িয় বালক 
তৈরধচন্্র দাস. মহাভারত লিখিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছিশলেন, তাহার 

নাম উভৈরবচন্ত্র। তাঁহার ভারতের উষারসাগব নামক অংশ 

মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইযপ পরিচয় আছে__ 

“ভারতের পূর্ণ কথা, খ্যাস বিরচিত গোখা, 

বাণযুদ্ধ এক উপক্ষণ। 

ভাঙ্গিয়া লোক ছদো।  পরারে করিছু ঘন্ধ। 
+  'আজিজ। দিল দ্বিজ পঞ্চানন ॥ 

এ পরস্থ অনুগাহ্, করিয়া ভারভায়াম।.. 

বিজ কৃফরাম 

রামচন্দ্র থান 

কুধাদন ঘন 
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্ শু ডিও ও ড়া চস বা 

রঃ [০০০ (মনে নে কগালাড। মি 
জম রসিক জেই ধন ॥ ০ 

উারসার্দধ কথা): সদা হইল এখা। 
সম্ে ছয় চক্লিপ না গড়ি । 

জঅধশেষে এই খান, করিলাম সমাধান, 

পণ্যকৃত চুই খান ছড়ি ॥ 

আমি দীন হীন অতি, জ্ঞামহীন পণ্ডমতি, 

ধর্পাহীন অধম পামর। *** 

উগ্র ক্ষত্রিকুলে জন্ম, খাঁণিজ্য কারণ ধর্ণা, 

হশরে পল! জেই প্রাম। 

ধমিল শ্রোজিয় আদি, তৈষজ নগতি নর 

বৈসে রবে! অতি অন্ুপাম ॥ 

শ্রীরাম সন্তোষ নাম, পুণ্যবান গুণধাষ। 

পাঁচ পুত্র হইল তাহার। . 

পঞ্চ জঙগ সর্ব শ্রেষ্ঠ, নাম হইল নীলক, 

ধ্দদীল সর্ব গুপধাম॥ 

মধ্যম প্রীগদাধর, রাপে গুণে মনোহর 

রাম প্রসাদ অনুজ তাহার। 

তন্ানুজ গুধাম, ধীদেবীপ্রসাদ নাম, 

রুদ্রদেত্র তনয় তাহার ॥ 

সর্ব জো শভুচজা, ' তন্তামুজ কৃষ্চন্ত্র 

৫ তল্তামুজ খ্রতৈরব দাসী। 

1... ভঙ্গি ম্লোবধন, পয়ারে করিম বন্ধ, 
গুরু-পাদপক্পে করি আশী ॥ 

পঞ্চ দশ বৎসর, বয়ঃক্রম জবে মোর, 

প্লোক ভাঙ্গিয়৷ পর়ারে গাখিল। 

সপ্তদশ শত শকে, জো মাসে শুরুপক্ষে, 

সূ্দশ দিনেতে রচিল। 

ভাগবত ও পুরাণ । 

রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করিয়া বহু কবি প্রচার 

করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বহুসংখ্যক কবি শ্রীমন্তাগবতের 
অন্গবাদ করিয়া অথবা ভাগবতের অনুবর্তী হইয়া বহুসংখ্যক 
গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

ভাগবত অন্ুবাদকদিগের মধ্যে গুণরাজ খঁ! উপাধিধারী 
মালাধর বসুর নাম প্রথম পাওয়া যায়। মালাধর বনু সাত 

বৎসর পরিশ্রম করিয়া ভাগবতের ১*শ ও ১১শ খণ্ডের বলা- 
বাদ প্রকাশ করেন। 

তোরণ গানই পকে গর জর । | 

চতুর্দশ ছুই শকে কইল সমাগম ॥ (শীকৃফখিজয ) .. 

উাহার এই অন্গবাদের নাম ্ীক্ফ-বিজয বা শীযোবিষ- 
বিজয়। মাধ বনু ভায়া বুৎপর ছিলেন জব: 



টা সবে খন ২ 

াঙ্গালা সাহিত্য (থবাদশীখা) 

টন দলের পর্ণ অনুগত, তাহা মকলেই স্বীকার করিবেদ। 
শ্তাগবতে রাধার নাম নাই।* কায়স্থ কবি গুণরাজ দান- 
লীলায় শ্রীরাধার অপূর্ধ্ব সৌনর্যের মাধুধ্যময়ী মূর্তি অক্ষিত 
করিয়া ভাগবতে প্রেমের চিত্র যেন আরও পরিষ্ষ,ট করিয়াছেন । 
ভাগবতে শ্রীকষ্চ গোপীগণকে প্রেম দিয়া অস্থগৃহীত করেন। 
মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রেমদাতা নয়, গোপিনীর প্রেম 

লাভে তিনিও অনুগৃহীত, তাহার এই প্রেম চিত্রে মুগ্ধ হইয়া 
হ্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমানন্দে শ্্রীকষ্চবিজয় পাঠ 
করিতেন। মালাঁধরের নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর হোসেন 
শাহ, তাহাকে গুণরাজ থান্ উপাধিতে ভূষিত করেন। গুণ- 

রাজের রচন1 অতি স্বাভাবিক ভাবময় ও কবিত্ব পুর্ঘ_তীহার 
রচনার একটী নমুনা! এই £__ 

“কেহ বলে পরাইমু গীত ধসন। 

চরণে নুপুর দিমু বলে কোহু জন ॥ 

কেহ ঘলে ঘনমাল! গাঁি দিমু গলে। 

মণিময় হার দিমু কোহু সথী বলে ॥ 
কটিতে কষ্কণ দিমু বলে কোহু জন। 

কেহ ঘলে পরাইমু অমুলা রতন ॥ 

শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়। 

কেহ ধলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গায়। 

কেহ বলে চুড়া ষানাইমু নাঁন। ফুলে। 

মকর কুগুল পরাইমু শ্রুতি মূলে ॥ 

কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাল। 

কর্পুর তাগ্বল সনে জে।গ।ইব পান ॥” 

গুণরাজ খাঁর পর কবিবর রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ্য সমগ্র 

শ্রীমন্তাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাহার অনুবাদের 

নাম শ্রীকষ্চ-প্রেম-তরঙ্গিণী। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০। 

এই গ্রন্থ সম্বদ্ধে কৰি কর্ণপুর তাহার গৌরগণোদেশদীপিকায় 

লিখিয়াছেন,_. 

*নিশ্মিত| পুন্তিক। যেন কৃষ্ঃপ্রেমতরঙিণী | 

গ্রমন্তাবতাচার্ষেয। গৌরাঙ্গ ত্যন্তবান্গভঃ 1” 

বাস্তবিক ভাগবতাচার্্য শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূর অতিশয় প্রিয় 
পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর পুরুষোত্তম যাত্রাকালে তিনি 

€(কলিকাতার এক ক্রোশ উত্তরে ) বরাহনগরে ভাঁগবতাচার্যের্ঃ 

গুঁহে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহার মুখে ভাগবতের 

ব্যাথ্য! শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন লাভ করেন । বরাহনগরে 

যেখানে ভাগবতাচার্যের গৃহ ছিল, এখন তথায় ভাঁগবতাচার্যের 

পাট, এখনও তথায় শ্রীরুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী” অর্টিত হইয়া 
বাবে. এই প্রেমতরলিনী হইতে জানা যায় যে, ভাগবতাচাধ্য 

[৯৭ 1 
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বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাখা :. 

অদ্ধিতীয়* পপ্ডিত ছিলেন, তাহা তাহার অন্ভুবাদ পাঠ 
জানা যায়। রঘুনাথের দশম স্কন্ধের অন্তুবাদ, বিশেষতঃ তাহার 
রাসপঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ, অতি বিস্তৃত, অতিস্বন্দর ও' অতি 
প্রাঞ্ল। তিনি কেবল পণ্ডিত নহেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 

কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ভাষার লালিত্য 
মাধুর্য ও ভাবগ্রাহিতা শক্তি আলোচন! করিলে সকলেই বিমুগ্ধ 
হইবেন। চারিশত বর্ষ পূর্বে তিনি ভাগবতের পপ্যান্ুবাদে 
যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, অধুনা সে চিত্র ছুর্নভ। 

[ ভাগবতাচাধ্যশব্দ দ্রষ্টব্য ]। 

গুণরাজ থান্ ও ভাগবতাচার্যের আদর্শ লইয়া পরে বহু কৰি 
লেখনী-ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচাধ্য, শ্রীকৃষ্ণকিহ্কর, 

নন্দরাম ঘোষ, আদিত্যরাম, অভিরাম দাস, শ্রীরুষ্চকিন্কর 

গোপাল দাস, দ্বিজ বাণীক%, দামোদর দাস, ছিজ লক্ষমীনাথ, 

কবিশেখর, কবিবল্লভ, যশশ্চন্দ্র, যছুনন্দন, ভক্তরাম প্রভৃতি 

কবিগণ গুণরাজের মত অধিকাংশ স্থলেই ভাগবতের দশমস্বপ্ধ 

অবলম্বন করিয়া শ্রীকষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, 

গোপালবিজয় বা গোঁকুলমঙ্জল নাম দিয়া স্বন্ব গ্রন্থ প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবিগণের মধ্যে দ্বিজ মাধবের 
শ্রীকষ্ণমঙ্গল, কবিবল্লভের গোপালবিজয়, কবিচজ্দের গোবিন্দ- 

মঙ্গল এবং ভক্তরামের গোকুলমন্ল ও দ্বিজ লক্ষমীনাথের কৃষ্ণ, 

মঙ্গল অতি বৃহত গ্রন্থ । পরী সকল গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ায় গুণরাঁজ 

খানের আদিকীন্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীকষ্ণকিঙ্কর 

প্রসিদ্ধ ভারতকাঁর কাশীদাসের অগ্রজ সহোদর, তাহার শ্রীকৃষ্ণ- 

বিলাঁস সেরূপ বড় না হইলেও তাহাতে কবির কবিত্বের পরি- 

চয়ের অভাব নাই। প্র সকল গ্রন্থ তিন শত বর্ষের প্রাটীন। 

ভাগবতাচার্যের ন্যায় মেদিনীপুর অঞ্চলের অধিবাসী কবি সনাতন 

চক্রবর্তীও একখানি শ্রীম্ঠাগবতের পদ্যান্থবা প্রকাশ করিয়া 

গিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের অন্বাদ 

ষ্ট হয়। আয়তনে ভাঁগবতাঁচা্যের কৃষ্ঃপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে 

ইহাপ্রায় দ্বিগুণ। শুনা যায়, দ্বিজ বংশীদাসও সমগ্র ভাগবতের 

অনুবাদ করিয়! গিগ্লাছেন। ছুঃখের বিষয় তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ 

পাওয়া যায় নাই। শিবায়ন রচয়িত! কায়স্থ কৰি রাঁমকৃষ দাস 

কবিচন্দ্রের পিতামহ কবিচন্ত্র যে গোবিন্দবিলান রচনা করিয়া- 

ছেন, তাহাতে কবির তক্তিরসে আপ্ল,ত হইতে হয়। 
এতপ্তিন বহু কবি ভাগবতের একাদশ স্বদ্ধের দোহাই দিয়া 

দ্বত্তীপর্ব রচন! করিয়। গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজারাম দত্ত ও 

. মহেক্রের ্দত্তীপর্ব” প্রধান। রাজারাম দত্ত *শ্রীভাগবত কথা, 

ব্যাদের কবিত। পোথা॥ শ্লোক বুঁ্ধে কথা অনুসার” এইরাপে 

ভাঁগবতের ফোঁহাই দিলেও আমরা ০, 

৯. 



বা বাঙ্গাল! সাহিত্য (অনুবাদশাখা) [ 

উপাখ্যান পাই নাই, সংস্কৃত ভাষার যে দণ্ভীপর্বা গাওয়া যায়, 

তাহ! ভাগবত হইতে স্বতন্ত। 
'ভাগবতের কৃষ্ণলীল! অবলব্ধন করিয়া বু কৰি বহু ক্ষুত্র 

গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, তন্মধ্যে নরমিংহ দাস, মাধব গুণাকর 

ও কৃষ্ণচন্দ্র হংসদূত, বিজ কংস|রি ও সীতারাম দত্ত রচিত প্রহলাদ- 

চরিত্র) মাধব, রাঁমশরণ ও রামতনু রচিত উদ্ধাব-সংৰাদ, ছিজ 

পরশুরাম ও দ্বিজ জয়ানন্দ রচিত রত্রচরিত্র; জীবন চক্রবর্তী, 

গোবিনদদাস ও দ্বিজ পরগুরাম সুদামচরিত্র এবং জীবন মৈত্র, 
গীতান্বর সেন ও ্রানাথ দেব উষাহরণ, ছ্বিজ দুর্গাগ্রসাদ বামন- 
ভিক্ষা, ভবানী দাঁস গজেন্দ্রমোক্ষণ, দ্বিজ কমলাকাস্ত বারেন্ত্ 

মণিহরণ এবং রামতম্থ কবিরত্ব বস্ত্রহরণ এবং বিপ্র রূপরাম, 

শ্রামলাল দত্ত, অযোধ্যারাম ও শঙ্কর/[চার্ধ্য গুরুদক্ষিণা রচনা 

করেন। অপরাপর পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল 

বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাঁমলোঁচনের ব্রক্মবৈবর্ত- 
পুরাঁণ, শিশুরাঁম ও ঈশ্বরচন্দ্র সরকার কৃত প্রভাসখণ্ড, দ্বিজ 

সুকুনের জগন্নাথমঙ্গল, কৃষ্ণদাঁস, বাণীক্, ও মহীধর দাসের 

“লারদপুরাণ ব৷ নারদ-সংবাদ, অনস্তরাঁম দত্ত ও রামেশ্বর নন্দীর 

পন্নপুরাঁণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার, কৃষ্ণদাস ও দ্বিজ ভগীরথের 

তুলসীচরিত্র, ছূর্াচরণ দাসের বিষুমঙগল, শ্্রারামশক্কর বাচস্পপতির 
পুত্র হুর্গাপ্রসাদের মুক্তালতাবলি, জগতরাঁমের পুত্র দ্বিজ রাম- 

গ্রসাদের শ্রীরৃষ্ণলীলামৃত, কুষ্ণপ্রসাদ ঘোষের বিষুপর্বসার, 

কেতকাঁদাসের কপিলামঙ্গল, গদাধর দানের রাধা কৃষ্ণ লীল। এবং 

রঘুনাথ দীপের শুকদেবচরিত, জয়নারায়ণের দ্বারকাঁবিলাঁস, শ্টাম- 
দাসের একা দশীব্রতকথা উল্লেখযোগ্য । এই সকল গ্রন্থ অনুবাদ 
শাখার অন্তর্গত বটে, কিন্ত অধিকাংশই শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভুর 
প্রভাবে লিখিত বলিয়া প্রধান প্রধান কবির পরিচয় বৈষ্ণব- 
সাহিত্যের ব্যাখা! বা অনুবাদ শাখায় লিখিত হইল । 

বৈষ্ণব-প্রভাব | 

বর্শবংশ ও সেনবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই গড়বে 

বৈষ্ণব গ্রভাবের সুত্রপাত; কিন্তু তৎকালে শৈব ও শাক্ত- 

সমাজ জনসাধারণের মধ্যে এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল 

যে, গৌড় ও বঙ্গের অধিপতি বৈধ্ণবধর্শে দীক্ষিত হইলেও 

সাধারণের হ্বদয়ে বৈষ্ঞবধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারে সমর্থ হন নাঁই। 

যদিও গৌড়াধিপ লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ 

বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, যদিও উচ্চশ্রেণির বৈষ্ণব-ডক্তগণ 
সীতগৌবিদ্দের প্রেমতক্তিরসাস্বাদনে বিহ্ব হইতেন, তথাপি 
সাধারণের উপর জয়দেব প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য" বিস্তারে 

সমর্থ হইয়াছিলেন.কি না, (তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাঁয় না। 
, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গ্রকতুপরস্তাষে জনসাধারণের 

৯৮ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাঁখা) 

হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির শত বহিয়াছিল, তাহারই ফলে অসংখ্য 
বাঙ্গাল! গ্রস্থ রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধশাঁলিনী করিয়া 
তুলিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ গৌড়বজের জনসাধারণের উপর 
যেরূপ কার্যকরী হইয়াছে, আজও তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন 

গৌড়বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই দৃষ্ট হইবে। 
বৈষণব-সাহিত্যকে আমরা প্রধানতঃ তিনটী শাখায় বিভক্ত 

করিতে পারি--১ম পদ-শাখা, ২য় চরিত-শাখা এবং ৩য় অনু 

বা ব্যাখ্যাশাখা। ইহার মধ্যে পদশাঁখাই প্রধান ও দুপ্রাচীন 

কারণ মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্র্ব হইতেই পদ্র-সাহিত্য বঙ্গ- 
ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। অবশ্য চৈতন্ততক্ত বৈষণব- 

সম্প্রধায়ের হস্তেই এই পদ-সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সর্বজন সমাদৃত 

হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 

পদ-শাখ।। 

প্রসিদ্ধ পদ্ববর্তা চণ্তীদাস বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের আদি 
ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত। বীরভূম জেলার অন্তঃপাততী 

চতীদাস. নাননুর গ্রামে চত্তীদাসের জস্ম। ইহার জন্ম- 

কাল, অনুমান চতুর্দশ শতাব্বের শেষভাগ । ইনি স্বগ্রীমগ্রতিষ্ঠ 
“বিশালাক্ষী” দেবীর পুজক ছিলেন। এই এবশালাক্ষী? দেবী 
এখনও নার গ্রামে বিরাজমান । 

কৰি চত্তীদাসের পদাবলী প্রেমভক্তির এক অপূর্ব উন্মুক্ত 

প্রশ্রবণ। এ পদ্াবলীর মধুর মোহন বঙ্কারে সহৃদয় মাত্রেরই 

হবদয়তত্ত্রী ভাবাবেশে নাচিয়া উঠে। কি ভাবে, কি ভাষায়, 

কি কবিত্বে,__চণ্ীদাসের পদাবলী নিতান্তই মর্মম্পর্শী। 

বিশালাক্গী-দেবী-মন্দিরের সেবিকা রামীধুবণী কবির হৃদয়ে 

এক অপূর্ব প্রেম জাগাইয়। দিয়াছিল। এই ধুবনীর নাম 

কাহারও মতে তারা এবং কাহারও মতে রাঁমতারা। কবির 
এই অবৈধ-প্রেম সন্বদ্ধে নান! গল্প প্রচলিত আছে। 

চণ্ডীদাসের পদাবলী ব! প্রেমগীতিগুলির ভিতর দিয়! কেবল 

কবিত্বেরই মুগ্ধ মুত্তি প্রকট নহে, উহাতে আধ্যাত্মিক ভাবও 
্পষ্ট প্রন্ছট আছে। কবির বর্ণিত ্রীরাধার কৃষঃণগ্রেম এক 

স্বর্গীয় উপাদেয় সামগ্রী। 
কবির প্বধু কি আর বলিব আমি” প্রভৃতি গানগুলি শুধু 

* বৈষ্ণবকণ্ঠে নহে--কিঞ্চিত পরিবর্তিত হইয়া মধুর মনোহরসাহী 
রাগিণীতে অনেক স্থুরুচি ব্রাহ্মগায়কের কেও গীত হইয়া থাকে। 

আমরা এখানে কবির প্রেমচিত্রের নমুনাস্বরূপ একটী পদ 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম )-- 

“বধু তুমি সে জামার প্রাগ। 

দেহ মন আদি তেছাঁরে সপেছি কুলপীল জাতি মান ৪ 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (অনুবাদশাখা) 

অধিলের' নথ ভুমি ছে কালির! ঘোগীর আরাধা ধন। 

গোপ-গোয়ালিনী হাম অভি হীন। ন! জ।নি ভজন পুজম ॥ 

পিরীতি রমেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়। 

তুমি মোর গতি তুমি ষোর পতি, মন নাহি আন তায় ॥ 
কলম্কী বলিয়া সব লোকে ধলে তাহাতে মাহিক দুখ। 

বিধ, তোমার লাগিয়! কলমের হর গলায় পরিতে সুখ ॥ 

সতী খা অসতী ভোমতে বিদিত তাল মন্দ নাহি জানি? 

কছে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম তোসার চরণ খানি ।" 

একখানি প্রাটীন পদসংগ্রহ-গ্রস্থে চণ্তীদাসের প্রীতি ও 

কবিত্বের মূল প্রল্রবণন্বরূপ রজকিনীর কৃত পদও পাওয়া যায়। 
ধ্ পদগুলির সারল্য ও সরসভাব চণ্তীদান কবিরই যোগ্য 
হইলেও রামীর ভণিতান্থিত পদ চণ্ডীদাসের কৃত বলিয়া স্বীকার 
করা যায় না। 

এখানে কবির প্রতি রজকিনী রামীর রচিত একটা পদ 
উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 

তুমি দিবা ভাগে, লীল! অনুরাগে, 

ভ্রম সদ। যনে বনে। 

তাহে তধ মুখ, ন। দেখি! হুখ, 

পাই হু ক্ষণে ক্ষণে | 

ক্রটি সমকাল, মানি নুজঞ্জাল, 

যুগ তুল্য হয় জ্ঞান। 

তোমার খিরহে, মন স্থির নহে, 

ব্যাকুলিত হয় প্রাণ। 

কুটিল কুস্তল, কত ন্ুনির্দূল। 
জীমুখ মণ্ডল শোভা। 

হেরি হুয় মনে, এ ছুই নয়নে, 

নিমেষ দিয়াছে কেধ। ॥ 

যাছে সর্ধ্ব ক্ষণ হয় দরশন।, 

নিখ/রণ সেই করে। 

ওহে প্রাণ।ধিক, কি কব অধিক, 

দোষ দিয়ে বিধাতারে ॥ 

তুমি সে আমার, আমি সে তোনার, 

সুহাৎ কি আছে আর। 

খেদে রামী কয়, চণীদাস ধিন!, 

জগৎ দেখি অ(ধার ॥ 

[ চণ্তীদাস শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

মৈথিল কবি বিস্তাপতি ঠাকুর ব্রাক্ষণ-বংশধর। ইনি 

মিখিলা-নরেশ শিবসিংহের সভাসদ্ এবং কবি চণ্তীদাসের 
সন্যাপতি সম-সামর়িক। কবি বিস্তাপতির গাঞ্জি 

*বিষবিঘ্নার বিস্কী” ছাই ইহার পুর্ণ নাম বিষবিয়াক্স বিশ্বী | 

বিষ্টাপতি ঠাকুর। ২৫ 
মহারাজ শিবসিংহ কবিকে বিশ্বী গ্রাম দান করেন। এই 

কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। কবির বংশীয়েরা এখন আর 

কেহই সেখানে নাই, তাহারা সৌরাট নামক অপর একখানি 
গ্রামে গিয়া চারিপুরুষ যাবৎ বাস করিতেছেন। কবির বংশধর 

দিগের মধ্যে বনমালী ও ব্দরীনাথ এখনও বর্তমান । 

পাণ্ডিত্যে ও গ্রন্থ-রচন-কৃতিত্বে কবি বিগ্তাপতির পিতৃ" 

পিতামহাদি উদ্ধতন পুরুষেরাও অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা- 

পন্ন ছিলেন। 

বিস্তাপতি শুধু মৈথিল ভাষায় নহে, সংস্কৃত ভাষায়ও অনেক 
গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি মহারাজ শিবসিংহের 

আদেশে পুরুষ-পরীক্ষা* রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় «শৈব- 

সর্বশ্বহার” ও গগঙ্গাবাক্যাবলী' এবং মহারাজ কীর্তিসিংহের 

আদেশে “কীর্তিলতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন "দান- 

বাফ্যাবলী” ও “বিভাগসার' নামে আরও ছুইখানি স্থবতি গ্রন্থ তৎ- 

কর্তৃক রচিত হয়। 

কৰি বিদ্চাপতির “কবিকঠহার+ উপাধি ছিল। অন্ুমান 

মহারাজ শিবসিংহ তাহাকে এই উপাধি দান করেন। একটা 

পদে লিখিত আছে,__ | 
“ভনহি বিদ্যাপতি কবিকঠহার। 

কোটি হু'ন ঘটয় দিবম অভিনার ॥* 

কেহ কেহ বলেন, কবির উপাধি ছিল, “কবিরঞ্জনঃ ৷ “চণ্তী- 

দাস কবিরগ্রনে মিলল” ও পপুছত চণ্তীদাস কবিরঞ্জনে” ইত্যাদি 

পদ দৃষ্টে এরূপ অনুমনিও অসঙ্গত নহে। 
একদা বসন্তক।লে কবি চণ্ডীদাসের সহিত কৰি বিগ্যাপতির 

সম্মিলন ঘটিয়াছিল, এই মিলন উপলক্ষে বহু বৈষ্ব কৰি পদ 

লিখিয়! গিয়াছেন। 

মৈথিল-কবি বিগ্তাপতি মৈথিলগণেরই গর্ধের জিনিষ। 

তাহার স্থতিন্তন্ত বিশ্কী গ্রামেই উঠিবে; কিন্তু তাহা হইলেও 

তাহার উপর বাঙ্গালীরও একটা ভালবাসার যথেই আধিপত্য 

আছে । তাহার পদাবলীতে বাঙ্গালার বহুদিনের প্রেম, প্রীতি 

ও নেত্রাশ্রর কথা মিশিয়া রহিয়াছে । তাই পদবল্পতকক প্রস্ৃতি 

গ্রন্থ হইতে আর তাহাকে বাদ দেওয়া! যায় না এবং বাঙ্গালী 

যে শাহাকে নিজের লোক বলিয়া বরণ করিবে, তাহাও 

-অসমীটীন নহে। 

বঙ্গের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিগ্যাপতির শিষ্য । 

মিথিলার শিষ্যত্ব গ্রহণ বঙ্গের পক্ষে নৃতন কথা নহে। মিথিলার 

রাজর্ষি জনক, যাঁজ্বব্য, গৌতম, গাগা প্রভৃতি সমগ্র ভারত- 

বর্ষেরই গুরুস্থানীয়। 
ঈশান নাঁগর-কৃত অদ্বৈত-প্রষ্াশে দেখিতে পাই, বিগ্তাপতি 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (অনুবাঁদশাখা) 

এবং অদ্বৈত প্রভুর দেখ! সাক্ষাৎ হইয়াঁছিল। উক্ত বিবরণে 
জানা যায়, বিগ্ভাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাহার 
পদ্রচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগ-রাগিণ্যার্দিরও 

উত্তম জ্ঞান ছিল। 

বিষ্ভাপতির অপূর্বব কবিত্ব শক্তি ঈশ্বর-দত্ত। ভগবৎকৃপার 
সঙ্গে তাহার পাঙ্ডত্য ও শিক্ষার সম্যক যোগ হইয়াছিল। তিনি 

তাহার বচনা মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয় অলঙ্কারেরই স্ুুচারু 
সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। কৰির ব্যবহৃত অলঙ্কারনিচয়ের 

মধ্যে উপমার ভাগই বেশী। বুঝি বা এত উপমা, এত সুন্দর- 
রূপে সংস্কৃত ব্যতীত অন্ত কোন ভাঁষাগ্রন্থে কোন কবিই সম্কলিত 

করিতে পারেন নাই। সৌন্দধ্য উপভোগের জন্য বিষ্াপতি 

তাহার শ্বভাব-দত্ত তীক্ষ চক্ষু ও আলঙ্কারিক জ্ঞান উভয়ই 

ব্যবহার করিতেন ; একটা সুন্দর চিত্র দৃষ্ট হইলে পৃথিবীর নানা- 
রূপের ছবি তাহার মনে স্পষ্ট প্রকট হইয়া উঠিত--তাই তাহার 

উপমাগুলি সৌন্দর্য্য-শীর্ষে অধিষ্ঠিত। বিদ্কাপতির দ্বিতীয় কৃতিত্ব- 
শক্তি সৌন্দধ্যের একটা পরিষ্কার চিত্র আকিয়া দেওয়া । বিদ্বা- 
পতি বর্ণিত রাধিকার বয়ঃসন্ধির ছবি ও লজ্জার ছবিখানি বড়ই 
চিত্তাকর্ষক । বিরহ ও বিরহাস্তর মিলন বর্ণনায় বিগ্াপতি 

বৈষব কবিগণের অগ্রণী। বিরহ-ছুঃখের পর মিলনের সুখ 

বর্ণনায় বিগ্ভাপতির গীতির স্ায় গাঢ় প্রেমের চিত্র পদ্ভ-সাহিত্যে 

বিরল। বিগ্াপতির সেই-- 

"মোহি কে।কিল অব নখ ডাঁকউ 

লাখ উদয় কর চন্দ। | 

পচ বাণ অব লাখ বাণ হউ, 

মলয় গবধন বহু মন্দা 0৮ 

ইত্যাদি গীতিগুলি তাহার নিদর্শন । বিদ্যাপতির সেই-- 
“কি কহষ রে সথি আনন্দ ওর। 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥* 

প্রভৃতি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্ববৎ এক 

প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতি ছবি-অস্কণে নিপুণ, 

প্রেমাহাদ বর্ণনায় কৃতকার্য, উপমা! ও পরিহাঁস-রসিকতায় 

সিদ্ধহস্ত এবং অনেক গুলি স্বভাবসিদ্ধ গুণে মণ্ডিত। 

[ বিগ্ভাপতি শব্দে কবির বিস্তৃত জীবনী ভরষ্টব্য | ] 

পূর্ববণিত কৰি চত্তীদাস খাঁটি প্রেমিক ও আড়ঘ্বরহীন। 
বঙ্গীয় গীতিসাহিত্যে চণ্ডীদাসেরই শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বা্দিত। 

চণ্তীদাস ও বিগ্ভাপতিই সর্ধ প্রধান পদ কর্তা। পদকল্পতরু, 
পদ্কল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বহুতর পরবর্তী পদকর্তৃগণের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল পদ হইতে পদকর্তাদিগের 

নাম সংগ্রহ করিয়া অকান্ধাদি ক্রমে এইস্থলে লিখিত এবং 

[ ১০০ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদশাঁখা) 
-পশিশীপিপ্ীশীশিশিপিশস শীট শান ০০০০ ১ শশা শশী 

ইহাদের মধ্যে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বিব- 
রণ প্রদত্ত হইল। 

পদকর্তুগণ যথা--১ অনস্ত দাস, ২ অনস্ত আচার্য্য, 

৩ আকবর আলি, ৪ আত্মারাম দাস, ৫ আনন্দ দাস, ৬ উদ্ধব 

দাস, ৭ কবির, ৮ কবিরঞ্ন, ৯ কমরাঁপী, ১* কানাই দাস, 
১১ কানুদাস, ১২ কামদেব, ১৩ কাঁলীকিশোর, ১৪ কৃষ্ঝকাস্ত 

দাঁস, ১৫ কষ্ণদাস, ১৬ কৃষ্ঃগ্রমোদ, ১৭ কৃষ্ণপ্রসাদ, ১৮ গতি- 

গোবিন্দ, ১৯ গদাধর, ২* গিরিধর, ২১ গুধুদাস, ২২ গোকুলানন্দ 

২৩ গোকুল দাস, ২৪ গোপাল দ্রাস, ২৫ গোঁপালভট্র, ২৬ গোপী- 
কান্ত, ২৭ গোপীরমণ, ২৮ গোবর্ধন দাস, ২৯ গোবিন্দ দাস, 

৩* গোবিন্দ ঘোষ, ৩১ গৌরমোহন, ৩২ গৌর দাস, ৩৩ গৌর- 
সুন্দর দাঁস, ৩৪ গৌরাদীস, ৫ ঘনরাম দাস, ৩৬ ঘনশ্ঠাম দাস, 
৩৭ চণ্ডীদাস, ৩৮ চন্দ্রশেখর, ৩৯ চম্পতি ঠাকুর, ৪* চুড়ামণি 
দীস, ৪১ চৈতন্য দাস, ৪২ জগদানন্দ দাস, ৪৩ জগন্নাথ দাস, 
88 জগমোহন দাস, ৪৫ জয়কুষ্ণ দাস, ৪৬ জান দাস, ৪৭ জ্ঞাঁন- 

হরি দাঁস, ৪৮ পুরুষোত্বম, ৪৯ প্রতাপ নারায়ণ, ৫* প্রমোদ 
দাস, ৫১ প্রসাদ দাস। ৫২ প্রেমদাস, «৩ প্ররেমানন্দ দাস, 

৫৪ বলরাম দাস, ৫৬ বলাই দাস, ৫৭ বল্পভ দাঁদ, ৫৮ বংশীবদন, 
৫৯ বসন্ত বায়, ৬* বাসুদেব ঘোষ, ৬১ বিজয়ানন্দ দাঁস, ৬২ বিষ্া- 
পতি, ৬৩ বিন্দুদাসঃ ৬৪ বিপ্রদাস, ৬৫ বিপ্রদাস ঘোষ, 
৬৬ বিশ্বস্তর ঘোষ, ৬৭ বীরচন্ত্রকর, ৬৮ বীরনারায়ণ, ৬৯ বীর- 
বল্লভ দাস, ৭* বীরহাম্বীর, ৭১ বৈষ্বদাস, ৭২ বৃন্দাবন দাঁস, 
৭৩ ব্রজাঁনন্দ, ৭৪ তুলসীদাস, ৭৫ দলপতি, ৭৬ দীন ঘোষ, 
৭৭ দীনহীন দাঁস, ৭৮ ছুঃখী কৃষ্ণদাঁস, ৭৯ দুঃখিনী, ৮* দৈবকী- 
ননন দাঁস, ৮১ ধরণী দাস, ৮২ নটবর, ৮৩ নন্দনদাঁস, ৮৪ নন্দ, 
৮৫ নয়নানন্দ দাস, ৮৬ নরসিংহ দাঁস, ৮৭ নরহরি দাস, 

৮৮ নরোতম দাস, ৮৯ নবকাস্ত দাস, ৯০ নবচন্দ্র দাস, ৯১ নব- 

নারায়ণ ভূপতি, ৯২ নসির মামু, ৯৩ নৃপতি সিংহ, ৯৪ নৃসিংহ- 
দেব, ৯৫ পরমেশ্বর দাস, ৯৬ পরমানন্দ দাস, ৯৭ পীতান্বর দাস, 
৯৮ ফকির হবির, ৯৯ ফত্বন, ১০০ ভূপতিনাথ, ১০১ ভুবন দাঁস, 
১০২ মধুর দাস, ১০৩ মধুস্থদন, ১০৪ মহেশ বসু, ১*৫ মনোহর 
দাস, ১০৬ মাধব ঘোষ, ১*৭ মাধব দাস, ১০৮ মাধবাচার্ষ্য, 
১০৯ মাধব দাস, ১১০ মাধো, ১১১ মুরারি গু, ১১২ মুরারি 
দাস, ১১৩ মোহন দাঁস, ১১৪ মোহনী দাঁস, ১১৫ যছুনন্দন, 
১১৬ যছনাথ দাস, ১১৭ যছুপতি, ১৯৮ যশোরাঁজ খান, ১১৯ 

যাবেন, ১২* রঘুনাথ, ১২১ রসময় দাঁস, ১২২ রসময়ী দাসী, 
১২৩ রূসিক দাস, ১২৪ রামকান্ত, ১২৫ রামচন্দ্র দাস, ১২৬ রাম- 
দাস, ১২৭ রামচন্দ্র দাস, ১২৮ রামদরাস, ১২৯ রামী, ১৩০ গাধা, 
সিংহ ভূপতি, ১৩১ রাধামোহন, ১৩২ রাধাবল্পভ। ১৩৩ রাঁধ!* 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈষ্ব পদশাখা) [ 

মাধব, ১৩৪ রামানন্দ, ১৩৫ রামানন্দ দাস, ১৩৬ রামাননা বস্তু 

১৩৭ রূপনারায়ণ, ১৩৮ লক্ষ্মীকাস্ত দাস, ১৩৯ লোচন দাস, 

১৭০ শঙ্কর দাস, শচীনন্দন দাস, ১৪২ শশিশেখর, 

১৪৩ শ্রামটাদ . দস, ১৪৪ শ্থামদাস, ১৪৫ শ্যামানন্দ, ১৪৬ 

শিবরায়, ১৪৭ শিবরাম দাস, ১৪৮ শিবানন্দ, ১৪৯ শিবা সহচরী, 

১৫০ শিবাই দাস, ১৫১ শ্রীনিবাস, ১৫২ শ্রীনিবাসাচাধ্য, ১৫৩ 

শেখররায়, ১৫৪ সদানন্দ, ১৫৫ সালবেগ, ১৫৬ সিংহভূপতি, 
১৫৭ স্ন্দরাস, ১৫৮ স্থুব্ল, ১৫৯ সেখ জালাল, ১৬০ সেখ 

ভিক, ১৬১ সেখ লাল, ১৬২ সৈয়দমর্তজা, ১৬৩ হরিদাস, 

১৬৭ হরিবল্লভ, ১৬৫ হরেকৃষ্ দস, ১৬৬ হরেরাম দাস। 

এঈ .৬৬ জন পদকর্তীর নাম দেখিতে পাওয়া পায়। এই 

সকল পদকর্তগণ প্রার সকলই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং 

কেহ কেহ বা পরবর্তী। কেবল চণ্ডীদাস ও বিস্তাপতি পূর্ববস্তী। 
তাহাদের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। অপর বৈষ্ণব পদকর্তৃ- 

গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অকারাদি বর্ণানুক্রমে নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১9১ 

৮ শশী্ীশিস্পীরাীীাাীশীাাশী নিশাত 

| 
| 

আত্মারাম দাস খুঃ ১৫শ শতান্দে বিগ্বমান ছিলেন, ইনি 
একজন" পদকর্তা। মহাপ্রভু গৌরাজদেবের 

সমসাময়িক । গ্রীখগ্ডগ্রামে অন্বষ্ঠবংশে ইহার জন্ম। ইহ্থীর 

পত্ীর নাম সৌদামিনী দাসী । 

আক্ম।রাম দস 

কৃষ্ণদাস নামে তিন জন পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
১ দীন কষ্ণদাস, ২ ভুঃখী কৃষ্ণদাস, ৩ কৃষ্তদাস কবিরাজ । 

কুষ্ণদাস। এই তিনজন পদকর্তীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া 

যায়। নিয়ে একে একে তাহা! বিবৃত হইল। 

দীন কুষ্ণদাস ।_-অন্বিকা নগরে ইহার নিবাস, কংসারি 

মিশ্রের পুত্র। স্ুবল-মঙ্গল গ্রন্থের মতে-_ দামোদর, জগন্নাথ, 

নূর্যাদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য নামে ইহার 

ছয় পুত্র জন্মে; হুধ্যাস নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর এবং বস্গুধা ও 

জানব দেবীর পিতা! | কৃষ্দ্াস, পদরচনাকালে “দীন কষ্ণদাস' 

ভণিতা দিয়াছেন। ইহার রচিত পদ সকল জ্যেষ্ঠ গৌরী- 

দাঁস পণ্ডিতের মাহাত্মস্থচক | বৈষ্ণববন্দনায় ইহার নামোল্লেখ 
আছে 

«গৌরীদান পর্ডিতের অনুজ কৃষদাস*। 

দুঃখী কষ্ঃদ্রাসের অপর নাম শ্ঠামদাস বা শ্তামানন্দপুরী | 

উতৎকল দেশে দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাছরপুরে ইহার 

ছুংখী কৃঞ্গদান। নিবাস। পিতার নাম শ্রীরুষ্ণ মণ্ডল, মাতার 

নাম ছুরিক]। শ্রীকুষ্ণ মণ্ডলের বাস পুর্বে গৌড়দেশে ছিল, 

'পরে তিনি গৌড়দেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া এই দেশে বাস 
* করেন। তিনি বড় সদাচারসম্পন্ন ছিলেন ১৪৫৬ শকাবের 
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চৈত্র পুণিমা তিথিতে শ্তামানন্দের জন্ম হয়। শ্রীকঞ্চমগুলের ' 
অনেক গুলি সন্তান নষ্ট হওয়ায় তিনি এই পুত্রের নাম 
ছুঃখী, রাখিয়া ছিলেন । 

«গ্রামঘ।সী স্ত্রীগণ কহয়ে যাক ঘার। 

এখন ছুখীয়। নাম রহুক ইহার ॥ 

পিত। মাত। ছুঃখ সহ পালন করিল। 

এই হেতু ছুঃখী নীম প্রথমে হইল ।” 

কুষ্দদাস কোন কোন পর্দের ভণিতায় আপনাকে ছঃখিনী 

বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। অল্প বয়সেই ইনি ব্যাকরণাদিশান্ত্রে 
পারদর্শী হুইয়াছিলেন। কৃষ্তদাস অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। 

রুষ্ণবিরহে কাতর হুইয়া কৃষ্ণান্বেষণে তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন। 

আন্বকা নগরে আসিয়া প্রথমেই ইনি গৌরীদান পণ্ডিতের 
স্থাপিত গৌরনিতাই মৃত্তি দর্শন করিয়া প্রেমে আত্মহারা হন। 

বিংখতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি হদয়চৈতন্ত ঠাকুরের নিকট 

দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন । পরে গুরুর আদেশে প্রভুর লীলাস্থান 

নবদ্ীপার্দি দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। এই 

স্থানে বিশ্রাম-ঘাট, ধীর-সমীর প্রভৃতি দর্শন করিয়! ইনি প্রীজীব- 

গোস্বামীর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট শ্রীনিবাসা- 

চাধ্য ও ঠাকুর নরোত্তমের সহিত ভক্তিগ্রস্থ অধ্যয়ন করিয়া! মহা- 

পণ্ডিত ও পরমভক্ত হইয়াছিলেন । শ্ঠামানন্দ-প্রীকাঁশ ও ভি- 

রামলীলামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি একদিন রাসমগুল 
পরিক্ষার করিতে করিতে শ্রীরাধিকার এক গাছ নুপুর প্রান্ত 
হন। শ্রীরাধা ললিতাসথাত্বার! এ নূপুর পুনগ্রহুণ করেন । ললিতা 

এ নৃপুর লইয়া যাইবার সময় কৃষ্ণ্াসের ললাটে তাহ! স্পর্শ করা- 

ইয়া লইয়া যান। তদবধি কৃষ্ণদাসের ললাটে এ নূপুরের চিহ্্বরূপ 
তিলক বিরাজিত ছিল। শ্রীজীবগোস্বামী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া 

কষ্ণৰাসের নাম শ্ঠামানন্দ রাখিয়াছিলেন। শ্রীজীবগোন্বামীর 

আদেশে ১৫*৪ শকে শ্রীনিবাসাচারধ্য ও নরোত্বম ঠাকুরের 

সঙ্গে শ্ামানন্দ গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করেন । 

শেষ জীবনে উত্কলে নৃমিংহপুরে অবস্থিতি করিয়া ইনি 

তথায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শ্রামানন্দের 

অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান । ইনি 

অদ্বৈততব, উপাসনাসারসংগ্রহ ও ব্রজপরিক্রমা নামক গ্র্ 

প্রণয়ন করেন । 

রুষ্ণদান কবিরাজ গোস্বামী--ভক্তদিগবদর্শনীর তালিকা 

মতে জন্ম ১৪১৮ শক, মৃত্যু ১৫০৪ শকের চান্্রাশ্থিন শুর্লাদ্বাদশী। 

রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণ ইহার শিক্ষাপ্তরু ছিলেন। 

শ্ামধাম নামে ইহার এক সহোদর ছিল। কখিত আছে, 

এই ভ্রাতা বৈষ্ণবনিন্া করাতে ইনি মনে মনে ব্যথিত হইয়া 
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সংসার পরিত্যাগে সংকল্প করেন। চৈতন্তচরিতামৃত, গোবিন্দা- 

মৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, স্বরূপ-বর্ণন এবং বৃন্দাবন ধ্যান 

্রত্ৃতি গ্রন্থ ই'হারই গ্রণীত। ১৫০৩ শকে চৈতন্যচরি তামৃত গ্রন্থ 
সমাপ্ত হয়। ইনি আজন্ম কুমার-ব্রত পালন করিয়াছিলেন। 

গোবিন্দ দাস নামে ছয় জন পদকর্তীর পরিচয় পাওয়া যায়। 

গোধিন্দ দাস। কিন্তু 'গোবিন্দ দাস' ভণিতাযুক্ত কোন্ পদ 

কোন্ পদকর্তার রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা 

হউক এ স্থলে আমরা গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ চক্রবত্তী, গোবিন্দ 
কবিরাজ ও গোবিন্দ ঘোষের যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, নিয়ে 

তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 

গতিগোবিন্দ--ইনি একটা পদের ভণিতায় আপনাকে 

ক্ীনিষাসাচাধ্যের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
"মনের আননো শ্ীনিঘ।সন্থত গতিগোবিদ্দ ভোর রে*। 

নিত্যানন্দ দাস-বিরচিত প্রেম-ৰিলাস-গ্রস্থে গতি-গোবিন্দের 

পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়__ 

“আচার্য্ের তিন পুত্র কম্। তিন জন ॥ 

জ্যোষ্ঠ বৃন্দাবন মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য | 

কনিষ্ঠ গতিগোষিন্দ সর্বব গুণে ব্য) ৫” 

গতিগ্মেবিন্দ গোবিন্দ কবিরাজের সমসাময়িক। ইহার 

নিবাঁস জাজিগ্রাম, পুত্রের নাম কষ্খপ্রসাঁদ। 

গোবিন্দ চক্রবর্তী-_ইহার নিবাস বোরাকুলী। পূর্ব 

নিবাঁস মহুলাগ্রামে । ইনি শ্রীনিবাসাচার্যের ভক্ত ও শিষ্য। 

গীতবিষ্ঠায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । ইহার গীতবাছ্ের ভাব 

গৌবিদদচক্রতর্তী। দেখিয়া! লোকে ইহাকে “ভাবুক চক্রবস্তী? 

বলিত। ইহার কৃত পদগুলি গোবিন্দ কবিরাজের পদের 

সহিত এমত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা বাছিয়৷ বাহির 

কর! স্থবকঠিন। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার নবমপল্লবে শ্রীরাধার 

দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণন সম্বন্ধে ইহার রচিত একটী সুদীর্ঘ পদ 

পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদাস ততসম্বদ্ধে বলেন যে, “অথ চাতুর্মীস্ত- 

বিদ্যাপতিঠকুরস্ত বর্ণনং, তো দয় মাস গোবিন্দ কবিবাজঠকুরস্ত, 

তচ্ছেষষগীস গোবিন্দচক্রবপ্তিঠকুরস্ত বর্ণনং |” 

ছাদশ সংখ্যক পদ্দের মধ্যে প্রথম চারিটী বিগ্ভাপতি-কৃত, 

তৎপরবর্তী ঢুইটী গোবিন্দ কবিরাজ-রচিত এবং শেষ ৬টা গোবিন্দ 

চক্রবর্তীর। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই পদ সকল 

বিগ্াপতির ছিল, কালক্রমে তাহা লোপ হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি- 

গণ উহা পুরণ করিয়াছেন । 
গোবিন্দ কবিরাজ-- একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। নিবাস 

গোবিন্দ কবিরাজ। তিলিয়াধুধরী গ্রাম। পিতার নাম চিরঞ্জীব 

'সেন। মাতার নাম সুনন্দা । জাতিতে বৈষ্ভ। চিরঞ্রীব 
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সেনের পূর্বনিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে। তিনি কুমারনগরনিবাসী 
দামোদর সেনের কন্া বিবাহ করিয়! শ্বশুরালয়ে বাস করেন। 

এই কুমারনগরে চিরগ্রীবের রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে ছুই পুর 

জন্মে। পরে শ্বশুরের সহিত মনোবিবাদ ঘটিলে তিনি পূর্ব- 
নিবাস বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং সেই খানে 
তাহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ' 

পুনরায় মাতুলালয় কুমারনগরে কিছুদিন বাস করিয়া পরে 

রামচন্দ্রের আদেশে গোবিন্দ পুনরায় বুধরী গ্রামে আসিয়া! বাস 

করেন। ইহার শেষ জীবন এইখানেই অতিবাহিত হয়। 

গোবিন্দের মাতামহ দামোদর সেন স্ুকবি ছিলেন, গোবিন্দ 

ত্বপ্রণীত সঙ্গীতমাধবে মাতামহের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংস! 

করিয়াছেন-- 

"পাতালে বাসুকিবক্তা স্বর্গে বন্ত। বৃহস্পতিঃ। 

গৌঁড়ে গোৌবদ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবি: ॥” 

গোবিন্দ প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পবে বৈষ্ণৰ ধর্মগ্রহণ 

করেন। ইনি আচাধ্য প্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। 

গোবিন্দ মন্ত্গ্রহণের পর গুরুর আদেশক্রমে নির্য্যাসতত্ব 

মতে সাধন ও রাধাকুঞ্চলীলাত্বক পদ রচন| করিতে আরম্ত 

করেন। কিছুদিন পরে আচার্যয-প্রভু গোবিন্দের রসবোধ 

হইয়াছে কি না তাহা “াশীক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দকে বিদ্যা- 

পর্তিব একটা অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দ এ 

পদ এমন সুন্দৰ করিয়া পূরণ করেন বে, তাহাতে আচার্য প্রত 

অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে “কবিরাজ এই উপাধি দেন। 

গোবিন্দ সংস্কৃতে সঙ্গীতমাধব নাটক, রাধাকৃষ্ণচলীলা! বিষয়ক 

অষ্টকানীয় একান্পদ ও গৌরলীলাত্মক বহু বাঙ্গালা পদ রচনা 
কবেন। তীহাঁর রচিত সংস্কৃত পদও দেখিতে পাওয়! যায়। 

ভক্তিরত্বাকরে গোবিন্দ দাসের কবিরাজ উপাধি সম্বন্ধে দুইটা 

আখ্যায়িক| আছে, ১ম আখ্যায়িক1---প্রীনিবাসাচাধ্য গোবিন্দ 

দাসের গৃহে থাকিয়া তাহার কবিত্ব শক্তির নব নব উন্মেষ 

দেখিয়া তাহাকে মহাপ্রভুর লীলাময় পদ রচনা করিতে আদেশ 

দেন। তদনুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতন্তলীলাবিষয়ক 

পদ রচনা করিয়া গুরুদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। গুরুদেব 

প্রীত হইয়া তাহাকে কবিরাজ উপাধিত্তে ভূষিত করেন। 

২য় আখ্যায়িকা--গোবিন্দ দাস জাহ্ছবা দেবীর সঙ্গে শ্ীবৃন্দাবন- 

ধামে গমন করিলে পরমেশ্বরী দাস গোবিন্দকে শ্রীজীব গোস্বামী 

প্রভৃতির নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। তাহার! ই'হার রচিত 
সঙ্গীতমাঁধব পাঠ এবং পদাবলী সকল শুনিয়া “কবিরাজ'* এই 
উপাধিতে ভূষিত করেন । অনেকে বলেন, বিদ্যাপতির পদের 

সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈঞব পদশাখা) 
সা সপ ৮ পিপি আপ সপ পাশ পাটি 

শ্রীজীৰ গোস্বামী গোবিন্দকে বিশেষ স্েহ করিতেন। 

এমন কি, তিনি বৃন্দাবন হইতে ব্রজধামবাসী মহাত্তদিগের 
সংবাদপত্রও তাহার নিকট প্রেরণ করিতেন। বৃন্দাবন 

হইতে প্রত্যাগমন কালে গোবিন্দ বিসপী গ্রামে বিদ্যা- 

পতির লমাধিমন্দির দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় 

কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিগ্ভাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার 

করিয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্বা দেবী গোবিন্দের 

অনুরোধে কিছুদিন তাহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা 
নগরীতে গমন করেন । পক্কবল্লীর রাজা নরসিংহ ও দ্বিজরাজ্জ 

বসন্ত রায়ের সহিত ই'হার বিশেষ প্রণয় ছিল। 

গোবিন্দ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ, ১৪৯৯ শকে মন্ত্রগ্রহণ এবং 

১৫৩৫ শকে চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে ৭৬ বৎসর 

বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ৪০ বৎসরে রোগাক্রান্ত 

হইয়। বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত হন। তাহার পত্রীর নাম মহামায়া, 

ভাহার বয়স যখন ২৫ বা ২৬ বৎসর, সেই সময় মহামায়ার গর্ভে 

এক পুত্র হয়। এ পুত্রের নাম দিব্যসিংহ । এই দিব্যসিংহের 

পুত্রের নাম কবি ঘনশ্ঠাম। ইনি গোবিন্দকর্ণামৃত মামে এক- 
খানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা করেন । 

গোবিন্দ ঘোব-_হনি মহাপ্রভূর শাখাগণ মধ্যে পরিগণিত। 

তাহার ভ্রাতা বাস্থদেব ঘোষ ও মাধব খোষ নিভ্যানন্দ প্রতুর 

সহিত যখন গৌড়মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে আইসেন, 
তখন তিনি প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন । চৈতন্য ভাগবতের 

মতে তাহার পূর্ণনম গোবিন্দানন্দ। 
[ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর শব্দ দেখ ] 

ঘনশ্তাম--একজন প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা । এ পদাবলী 

পাঁঠ কবিলে তাহার সঙ্গীতশান্্র বিষয়ে পারদশিতার প্রমাণ 

ধনশ্াম চক্রবত্বা ঘা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধান দোষ এই 

ব্িতীর নরহরি দদ। যে, তাহার পদ সকল সর্বত্র প্রাঞ্ল 

ও সরল নহে। পদাবলী ব্যতীত ঘনস্তাম পদ্ধতি প্রদীপ, গৌর- 
চবিত-চিন্তামণি, ছন্দঃসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীনিবাস-চরিত, 

নরোত্তম-বিলাস, ভক্তিরত্বাকব ও গোবিন্ব-রতিমঞ্জরী নামক গ্রন্থ 

প্রণয়ন করেন। ঘনস্তামের এই একটু বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি 

দেশ, কাল ও পাত্রান্থসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস 

পাইয়াছেন, তখন তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন । 

ঘনশ্তামের যে সকল পদাবলী পাওয়া যায়, তাহার ভণিতায় 

তাহার দুই নামই সমান প্রচলিত। কিস্ত কবি নিজে জানেন না 

যে, ছাহাঁর দই নাম কেন হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন 

যে, তীহার ডাকনাম ঘনশ্যাম এবং বৈষ্ণবদত্ত নাম নরহরি। 

ঘনশ্তাম ও তাহার পিতা জগন্নাথ, ভাগবতের টাকাকার 

[ ১০৩] বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) 

স্থপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবন্তীর শিষ্যা। বিশ্বনাথ ১৫৮৬ শকাবে 

জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬২৬ কি ১৬২৭ শকাব্দে পরলোক-গত 

হন। সুতরাং ঘনস্টামের প্রাছুর্ভাব কাল এ সময়ের মধ্যবর্তী 

বলিয়া অনুমিত হয়। আবার কেহ কেহ ঘনশ্তামকে শ্রীনিবাসের 
শিষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

কেহ কেন বলেন, তিনি গোঁড়দেশে গঙ্গাতীরে নদদীয়াপুরে 

জন্মগ্রহণ করেন। এই নর্দীয়৷ নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান। 

ঘনশ্তামের পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবত্তী। জগন্নাথ মুর্শিদাবাদ 

জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপূবের নিকট রেঞাপুরে বাস করিতেন। 

আবার কেহ বলেন যে, ঘনশ্তামের নদীয়াতে জন্ম হয়, পরে বড় 
হইয়া ঘনশ্ঠাম কীটোয়ায় গিয়া বাস করেন। জগন্নাথের বাসস্থান 
লইয়৷ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। 

ঘনশ্ঠাম স্বরচিত ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে এইরূপ আত্ম পরি- 
চয় দিয়াছেন ;-_ 

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্হ! হয় মনে। 

পূর্বববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ধজনে ॥ 

বিশ্বনাথ চত্রধর্তাঁ সর্ধ্বত্রে বিপ্য।ত। 

তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্লাথ ॥ 

কিজানি কি হেতু হৈল মোর ছই নাম। 
নরহরিদাস আর দাস ঘশশ্ঠাম ॥ 

গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদ।সীন। 

মহাপাপ বিষয়ে মজিমু রাত্র দিন।॥” 

ঘনশ্ঠাম লিখিয়! গিয়াছেন, নিজ পরিচয় দিতে মনে লজ্জা 

হয়। কেহ কেহ এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কবির চরিত্রে 

দোষারোপ করেন। তাহারা বলেন যে, তিনি মগ্যপায়ী ও 

বেশ্তাসক্ত ছিলেন। বৈষ্বজনোচিত বিনয়গুণে তিনি আত্ম- 
প্রকাশ করিতে কুনিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থ 
বিশেষরূপে দেখিলে ঘনগ্তাম পাঁওতকে প্রজ্ঞাবান ও ধাম্মিক 

বৈষুব বলিয়া মনে হয়। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া কিছুকাল 

গোবিন্দজীর স্থপকারেব কাম্য কবেন। 

চন্দ্রশেথর আচাধ্য একজন পদকর্তা। ইনি শ্রীচৈতন্তদেবেব 

এক শ্রেষ্ঠ'শাখা এবং মহাপ্রহর মেসো। ইহার গৃহে 
মহাপ্রহ্ব একদিন তক্তবুনের সহিত নাটকা- 

ভিনয় করেন । তাহাতে স্বয়ং মহাপ্রতু লক্ষ্মী- 

রুক্িণী সাজিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । চৈতন্যচরিতামূতে লিখিত 

আছে যে,-- 

“আচার্য রত্বের নাম গ্রচন্দ্রশেণর | 

জার ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর 1” 

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদাস নামে ছয় জন পদকর্তার 

চৈতন্ত দাস। উল্লেখ আছে। তন্ধ্যে-- 

চন্দ্রশেখর আচার্য্য । 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখ) 
ক 

১ম চৈতন্য দাস প্রীনিবাস-শাখাতুক্ত ছিলেন-- 

তবে প্রড়ু কৃপা কৈলা চৈতন্য দামে । 

গ্রকৃফচৈতদ্ত বলিতেই প্রেমে ভাসে ।” 

২য় চৈতন্য দাস--নিবাস কুলীনগ্রাম, পিতার নাম শিবানন 

সেন। ইনি পিতার জ্যোষ্ঠ পুত্র। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত 

বলিয়! প্রসিদ্ধ 
৩য় চৈতন্ত দাস--্রীবংশীবদনের পুত্র। নরোত্বম-বিলাসে 

আছে--. 

“বংশীধদন পুত্র জীচৈতন্ত দাস।” 

ভক্তিরত্বাকরে তাহার পিতৃপরিচয় ও জ্ঞানের গভীরতার 

নিদর্শন পাওয়া যায় যে-- 
“সর্ধবত বিদিত সর্বমতে যোগ্য জেহে। । 

গৌয়স্রিয় বংলীদাসের পুত্র তেছু |” 

ওর্ঘ চৈষ্ন্ত দাস--আউল মনোহর দাসের গরক্ক প্রদত্ত নাম। 

£ম চৈতন্ত দাঁস-_বর্ধমানজেলার অন্তর্গত কন্টকনগরের ৩ 

কিও ক্রোপ পূর্বদিকে চাকন্দী গ্রামে গঙ্গাধর তট্রাচাধ্য নামে এক 

রাঁটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । ইনি জালীগ্রামনিবাসী 

শ্ীবলরাম শর্মার চুহিতা৷ প্রীমতী লক্গীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। 

কালক্রমে গঙ্গাধর চৈতন্তদাস নামে পরিচিত হন। 

গঙ্াধর শ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জম্মের প্রায় বিংশতিবৎসর 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রতু যখন পঞ্চবিংশতি বৎসরের 

প্রারস্তে কণ্টকনগরে মধুশীলের নিকট মস্তক মুণ্ডন করিয়া 

ডোরকৌগীন ধারণপূর্বক শ্রীকেশব ভারত্ীর নিকট সন্ন্যাস 

গ্রহণ করেন, সেই সময় গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর 

ছিল। মহাপ্রভৃর সন্নাঁসগ্রহণ সময়ে কোন কাধ্যান্নরোধে 

তীহাকে কণ্টকনগরে উপস্থিত থাকিতে হয়। 

নিরীহ প্রকৃতির লোক, এই কারণে গ্রামবানী সকলেই তাহার 
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নিমাইকে ৷ 

তিনি এই নবীনবয়সে সন্যাসী হইতে দেখিয়া দিবানিশি 

হাঁ চৈতন্ত হা চৈতন্য বলিয়া রোদন করিতেন। তিনি অতি: 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) 
পপি 

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দন্যুদলের সঙ্গে তাহার গোপনে যোগ 

ছিল। ১৫৫ শকে বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দন্যুদদল বৈধ্বপ্সথ 

সকল বনুমূল্য রত্বত্রমে অপহরণ করে। বীর হাম্বীর এই সকল 

গ্রন্থ দেখিয়া ও ইহার আলোচনা করিয়া চিত্তপুদ্ধি লাভ করেন । 
তখন তিনি স্বীয় দ্বারপপ্ডিত ্শ্রীব্যাসাচার্যোর হস্তে এ 

্রন্থগুলি অর্পণ করেন। বাবা মাউল মনোহর দাস এই 

্রন্থভাগারের ভাগারী হন। শ্রীনিবাস গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে 

করিতে বিষুপুর রাজধানীতে উপনীত হইলেন । বীরহাম্বীর 
তাহার নিরুপম রূপলাবণ্য দর্শনে ও তাহার মুখে শ্রীমন্তাগবতের 

অভূতপূর্ব ব্যাথ্য! শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ত্তাহার কঠিন 
হদয়ও কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হুইয়া যায়। তিনি অতি দীন- 

ভাবে আচার্যের নিকট সন্ত্রগ্রহণ করেন। তাহার গুরুদ্ত 

নাম চৈতন্তদাস। তিনি এই উভয় নামেই অনেক পদরচন| 

করিয় গিয়াছেন। ভক্তিরত্বাকরে ইহার আখ্যায়িকা আছে। 

জগদানন্দ পণ্ডিত ও জগদানন্দ ঠাকুর নামে ছুইজন পদ- 
কর্তীর বিবরণ পাওয়া যাঁয়। 

১ম জগদানন্দ পণ্ডিতের বাস নবদ্বীপ গ্রাম। মহাপ্রতু 

যখন নীলাচলে আগমন করেন, তখন তাহার 

সঙ্গে যে চারিজন ভক্ত গমন করিয়াছিলেন, 

জগদানন্দ তাহাদের মধ্যে একজন । পদকল্পতরুগ্রন্থে অগদানন্দ 

ভণিতাযুক্ত যে .পাচ্টা পদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া 
কেহ কেহ বলেন যে, এ সকল পদ জগদানন্দ পণ্ডিত-কৃড। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বা তাহার পরবর্তী অপর কোন 

ভক্ত তাহা! রচনা করিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে বলা 

যায় না! 

২য় জগদানন্দ ঠাকুর_জাতিতে বৈদ্য ও ্রীবঘুনন্দন 

গোস্বামীর শিষ্য । তাহার পিতার নাম নিত্যানন্দ মহাস্ত 

ঠগাকুর। নিত্যানন্দের ছুইপুত্র,_সর্বানন্দ ও জগদাননা। 
কাহারও কাহারও মতে তাহার! চারি সহোদর-_সর্ববানন্ন, 

কুষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও জগদানন্দ। কেহ কেহ বলেন, 

জগদানন্দ দাস 

প্রতি ভক্তিঅ্ধা প্রদর্শন করিত। হঠাৎ তাহার প্রেমবিকার 

দর্শনে সকলে অনেক যতু ও শুশ্বধা দ্বার তাহাকে প্রকৃতি 

করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাকে প্রকৃত প্রেমোন্মাদ জানিয়! । 

১৬২০ হইতে ১৬৩৯ শকাবের মধ্যে তাহার জন্ম এবং ১৭৪* 

শকের ৫ই আশ্বিন বামনদ্বাদশীতে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয়। 

সকলে নিরন্ত হন। দেই সময় হইতে তিনি চৈতন্তপাস নামে 

আখ্যাত হন। তিনি প্রতিবৎসর নীলাঁচলে যাইয়া মহাপ্রভুর 

পাদপস্ম দরশন করিতেন। বছদিন পরে মহাপ্রভুর আশীর্বাদে 

লক্্মীপ্রিয়ার গর্ভে মহা প্রভুর প্রেমাবতারন্বরূপ শ্রানিবাসাচার্যের 

জন্ম হয়। 

৬ষ্ঠ চৈতন্ দাস$-রাজ| বীরহাম্বীর ১৪৪৪ কি ১৪৪৫ শকে 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনবিষুপুরের রাজা ছিলেন, কিন্ত 

এই উপলক্ষে জোফলাই গ্রামে অগ্তাপি তিনদিনব্যাপী একটা 

বৃহৎ মেলা হয়। বর্ধমানজেলার অন্তর্গত চৌকী রাণীগঞ্জের 
ূর্বাংশস্থিত দক্ষিণথণ্ডে জগদানন্দের বাস, মতান্তরে বীরভূম 

জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরবর্তী ছবরাজপুরেস সন্নিকটস্ 

 জোফলাই গ্রামে তাহার বাস ছিল। 

বৈষ্ঞবগ্রস্থাদি আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, 

জগদানন্দের পিতা নিত্যাননদের আদিবাস শ্রীথণ্ডে' ছিল। 



বাঙ্গাল। সাহিত্য (বৈঝুব পদশাখা) 
০ 

তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণথণ্ডে 
আসিয়া বান করেন। পরে ভ্রাতাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া 

জোফলাই গ্রামে যাইয়া জীবনের শেষদিন পর্যাস্ত তথায় 

অ.তষাহিত করিয়াছিলেন । 

জগদানন্দ বহুশান্ত্রবেত। ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি 

গম্তীরার্থক নানাভাবপ্রকাশক শ্রবণমধুর পদসমূহ রচনা 
করিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। জগদীনন্দ যে 

সকল নুমধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, এ সকল পদ কি 

কবিত্বে কি ছন্দোললিত্যে, কি রচনাচাতুর্য্যে কি শবাবিস্তাসে 

সকল বিষয়েই ভ্াহার কৃতিত্ব-মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। 

কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্সে গৌরাঙ্গমূর্তি দর্শন করিয়া 
'ীমিনীদাম ও “গৌরকলেবর' এই ছুইটী পদ রচনা করেন । 

জগদানন? অপূর্ব্ব পদীবলী রচনা করিয়া জগদানন্দ নাম সার্থক 
করিয়! গিয়াছেন । জগদানন। সম্বন্ধে নিয়োক্ত প্রাচীন শ্লোকও 

প্রচলিত আছে _ 

«উরীলগ্বীলগন।নলে। জগদাননদদ।য়কঃ। 

গীতপদাকরঃ খা।তে। তাতিশাস্ত্রবিশা রদ: 1” 

অগদানন্দের সিদ্ধপুরুষত্ব সমন্ধে ছুইটী প্রবাদ প্রচলিত 

[ ১০৫ ] 

আছে। জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথিসেবা হইত । একদা: 

পশ্চিমদেনীয় কএকটী সাধু ত্াহাব গৃহে অতিথি হন।| 

তাহারা কুপোদক ভিন্ন অন্য কোন জলপান করিতেন না। 

জোফলাই গ্রামে কোথাও কৃপ ছিল না। অতিথিসেবার জন্য 

জগদানন্দ মহাপ্রভুর নাম স্মরণ কবিয়। ভূমিতে একটা 

লৌহদণ্ডের আঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ সেইস্থলে এক কূপ 

উদ্ভূত হয়। এই কূপ কালক্রমে পুষ্করণীরূপে পরিণত হইয়া 
অগ্ঠাপি জোফলাই গামে গ্ছ্িমান রহিয়াছে । উহা এক্ষণে 

“গৌরাঙ্গাগর" নামে কথিত। 

জগদাঁনন্দ মহাপ্রভুর প্রবর্ঠিত ধর্গ্রচারার্থ একদা পঞ্চকোট 

রাজ্যের অধীন আমলালাগ্রামে গমন করেন । এইস্থানে এক 

স্ুবৃহৎ সরোবর ছিল। এই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় 

একটা নিভৃত নুন্বর স্থান ছিল। জগদানন্দ প্রতিদিন কাঠ্ঠ- 

পাদুকা পায় দিয়া সেই সরোবর পার হইয়া! এ নিভৃত স্থানে 

সাধন-ভজন করিতেন। পঞ্চকোটরাজ এই গ্রামে আসিয়া 

তাহার এই অলৌকিক ব্যাপার অবগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক 

তাহাকে এই গ্রাম অর্পণ করেন। গ্রাম লাভের পর তিনি এ 

স্থানে গৌরাঙ্গমুষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । অসগ্তাঁপিও সেই 

ুস্তি তথায় বিরাঞ্জিত আছেন এবং উক্ত দেবমুর্তির সেবাইতগণ 

এখনও সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। এই পুফরণী 

ঠাকুরবাদ্ধ নামে খ্যাত। জগদানন্দ জাতিতে বৈদ্ত হইলেও 
111 

এবং সঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) 

অনেক ব্রাহ্গণসস্তান তাহার প্রভাবে মুগ্ধ হয়৷ তাহার নিকট 
মন্ত্রগ্রহণ করেন। 

বৈষণব-গ্রদ্থে জগন্নাথ দাস নামে চারিজন মহাত্মার নাম 
পাওয়া যায়। তীহাদের মধ্যে উড়িস্যাবাসী 

জগন্নাথ দাসই পদকর্তী। বৈষ্ববন্দন] গ্রন্থে 

ইহার এইরূপ পরিচয় পাওয়! যায় _ 

“বন্দো উড়িয়া জগন্পাখ দাস মহাশয় । 
জগন্নাথ বলরাম জার বশ হয়॥ 

জগন্ন।খ দাস বলে সঙ্গীত পণ্ডিত। 

জার গীত সুনিয়। জীজগন্পাখ সোহিত ॥” 

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ইনি জগন্লাথদেবের কীর্তনিয়া 

জগন্নাথ ও বলরাম ইহার সঙ্গীত 

শুনিয়া মোহিত হইতেন। দেবকীনন্দন বলেন, ইহার চরিত্র 

বড়ই মধুর ছিল। 

পজগযাধ দন হন্যো মধুর চরিত।* 

[ জগরাথ দাস শবা দেখ ] 

পদকর্তা নয়নাননা দাসের নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত , 

কাদির নিকটবর্তী শ্রীপাট-ভরতপুর গ্রাম । নয়নাননোর আদি 
নাম ফ্রবানন্দ। ঠচতন্তচরিতামূতে ইনি মিশ্র- 
নয়ন নামে মভিহিত। নয়নানন্দ গদাধর 

পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য । বাণীনাথ মিশ্র গদাধরের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, নয়নানন্দ এই বাণীনাথের পুত্র। ইহার বংশধরগণ 

অগ্ঠাপি উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন । গদাধর পণ্ডিত ভরতপুর 

গ্রামে এক গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর নীলাচলে 
গমন করিলে, এই বিগ্রহ সেবার ভার নয়নানন্দের উপর পড়ে। 
প্রেমবিলাসে তাহার 'পুশ্পগোপাল' ও “গোপাল দাস” ও “ফবা- 

নন” নামে তিন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়। 

জগন্নাথ দাস। 

নয়নানন্দ দাস। 

“পঙ্ডিত গোসাঞীর ত্রাতুক্পুত্র ্রীনয়নানন্দ। 

পুষ্পগে।পাল গে।পালদাস আর ফরয নন্দ £" (প্রেমধিপাস) 

মহাপ্রভু ও গদাধর নবদ্বীপে থাকিয়া যখন প্রেমভাবে নৃত্য 
ও কীর্তন করিতেন, তখন নয়ন তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পদ 

রচনা করিতেন। এইরূপে তিনি গৌরাঙ্গদেবের যখন যে লীলা 

দর্শন করিতেন, তখনই তাহা পদে প্রকাশ করিতেন। তাহার 

এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফ,রণ দেখিয়া মহাপ্রভু ও গদাধর 

উভয়ই ফ্কাহাকে ভাল বালিতেন । পরে এই গদাধরই নয়নের 

নাম নয়নানন্দ রাখেন। এ সম্বন্ধে পদসমুদ্রে লিখিত আছে--. 

“পণ্ডিতের স্বেছপান্র শীনয়ান মিশ্র । 

খাল্যকালে প্রড়ু জারে করিলেন /ধয ॥ 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) 
পতি পস্ীিিেসি 

পণ্ডিতের পাছে নয়ান থাকে সর্বন্ষণ। 

প্রভুলীল দেখি পদ করএ বর্ণন ॥| 

এঁছে চেষ্টা দেখি প্রভু হুরহিত হৈল!। 

নয়নানন্দ ঘলি নাম পশ্চাৎ থুইল। | 

নীলাচল জাইতে প্রভূ জধে ইচ্ছা! কৈল!। 

শীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োঞ্িল। ॥" 

খেতুরীর মহোত্সবে নয়নানন্দ উপস্থিত ছিলেন। নয়না- 

নন্দ মহাপ্রতু গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক, সুতরাং ইহার পদ 
সকল এ সময়ে রচিত হয়। 

মরহরি সরকার--ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর নামে অভিহিত । 
নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীথণ্ড গ্রাম। 

জাতিতে বৈধ, পিতার নাম শ্রীনারায়ণ দেব 

সরকার। অনুমান ১৪০* শকে ঠাকুর নরহরি জন্ম গ্রহণ 

কবেন। ইনি আকুমাঁর বৈরাগ্যাবলঘন করিয়াছিলেন । মহা- 

প্রুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইদি তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন । 

নরহরি সংস্কৃতে অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল, 

ভক্তামৃতাষ্টক ও নামামৃতসমুদ্র নামক গ্রন্থ ইহার রচিত। 
শ্রীথণ্ডে স্থাপিত ৬টী বিগ্রহের মধ্যে মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের 

ৃর্ধি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত। সরকার ঠাকুর গৌরাজদেবের 
লীল! পদাবলীতে প্রকাশ করেন। যথা-_ 

“কিছু কিছু পদ লেখি, যদি ইহ কেহ দেখি, 

প্রকাশ করএ প্রতুলীল। | 

নরহরি পাখে সুখ, খুচিষে মনের দুখ, 

্রস্থগানে দরধিধে শিল! ॥" 

১৪৬৩ () শকান্দে সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হয় । শ্রীথণঁ- 

বাসী গোস্বামিগণ ইহারই বংশ-সন্ভূত। [ নরহরি সরকার দেখ ] 

নরোত্তম দাস-_প্রসিদ্ধ পদরচয়িতা । রাজসাহীজেলার অন্তর্গত 

খেতুরী গ্রামে ইহার পিতৃবাস। ইনি জাতিতে উত্তররাটীয় 
কায়স্থ। পিতার নাম কৃষ্ণানন্দদত্ত ও মাতার নাম 

নারায়ণী। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে নরোত্তম 

দাসের জন্ম হয়। ইনি নরোত্তম ঠাকুর নামেও প্রসিদ্ধী। 

নবোত্ুম বাল্যকাল হইতেই ধর্শান্থরত্ত, ভোগবিলাস-বিয়হিত ও 

বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। নরোত্বমের পিতা কৃষ্ণানন্দ খেতবীর 

রাঙ্গা হইলেও রাজপুত্র নরোত্বম বিষয়ন্ুথে বীতস্পৃহ ছিলেন। 
নরোত্বম পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র 

সম্তোষ দত্তেব উপর রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং 

বৃন্দাবনধামে গমূন করেন । অনেক সেবাশুশ্রধার পর বৃন্দাবন- 

বানী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রসন্ন করিয়! তাঁহার নিকট ইনি মন্ত্র 

গ্রহণ করেন । পরে ১৫০৪ শকে উক্ত গোস্বামী প্রতুর আদেশে 

উনিবাসাচার্ধ্য ও ভক্ত শ্তামানন্দের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন 

নরহরি দাস। 

নরোত্বম দাস। 

[ ১০৬ ] বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাঁখা) 

করেন। খেতরীগ্রামের একক্রোশ পুর্ধে নরোত্মম ঠাকুরের 

ভজনস্থলি বা ভজনাগার ছিল। বর্তমান এইস্থান ভজনটুলি'নামে 
প্রসিদ্ধ । এই স্থানে নরোত্তমের জন্য এক ভজনাসন প্রস্তত হয়) 

নরোত্বম এই আসনে বসিয়! প্রতিদিন ভজন সাধন করিতেন । 

ই'হার স্বদেশগমনের কিছুদিন পর রাজী সন্তোষ দত্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকাস্ত, শ্রীরুষ্ণ, ব্রদমোহন, রাধারমণ ও 
রাধাকাস্ত নামে ৬টা বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার 
উপলক্ষে সপ্তদিবসব্যাপী এক ন্ুবৃহত মহোৎসব হয়। এই 

মহোৎসব খেতরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। এই উত্াৰে 

দেনুড় হইতে বৃন্দাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ, 

যাজি গ্রাম হইতে গ্রুনিবাসাচাধ্য ও গোকুল দাস, শ্রীথণ্ড হইতে 

জ্ঞানদাস ও নরহরি দাস এবং শকচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস 

প্রভৃতি তক্তবুন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। অগ্ভাপিগ্ড প্রতিবর্ষে 

কান্তিক মালের শুক্লা চতুর্দশীতে এই মেলায় উত্সব এবং বহুতর 
জক্তবূনের সমাগম হইয়া খাফে। 

নরোত্তমদাস প্রেমভক্ভি-চন্দ্রি কা, সিশ্ধৃতক্তিচন্দ্িকা, রসভক্তি- 

চক্ত্রিকা, সন্তাবচন্দ্রিক!, ম্মরণমঙ্গল, কুপ্রবর্ণন, রাগমাল!, সাধন- 

ভক্তিচন্দ্রিকাঁ, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, শৃর্য্যমণি, 

চন্ত্রমণি, প্রেমভক্কিচিস্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ, উপাসনাপটল ও 

প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অত্যুজ্জল 

কীন্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নরোত্বম দাস এক অসাধারণ 

ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রতুর তিরোধানের পর ঈদৃশ 
প্রভাবশালী আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। 

এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে মহাপ্রতৃর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া 
থাকেন। [ নরোত্তম ঠাকুর শব্ধ দেখ ] 

পুরুষোত্বম দাস-_-একজন পদকর্তী। নিবাস কুমাঁরছট, 

হালিসহর ) জাতিতে বৈদ্য । পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ। 
বৈষ্ণবগ্রন্থে চারিজন পুরুষোত্বম দাসের উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা সকলেই 

যে পদকর্তা ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাঞয়া যায় না। 

পুরুযোত্তম দাস। 

“শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। 

শ্ীপুরুযোত্তম দাস তাহার তনয় 

আজন্ম নিমগ্র নিত্যানন্দের চরণে। 

নিরস্তর বাল্য লীল| করে কৃষঃ সনে |” 

ইনি নিত্ব্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য । চৈতন্তভাগবতেও ইহার 

এইরূপ পরিচয় আছে ;-- | 

“সদ্বাশিব কবিরাজ সহাভাগ্যব।ন্। 

জার পুত্র পুরুযোত্বম দাস নাম । 



বাঙ্গালা সাহিত্য (ট বঞ্চব পদশাখা) 
পিপাসা 

যাহা নাহি পুরুযোস্তম দাসের শঙ্গীরে। 

নিত্যানন্থ চক্র জার হাদয়ে বিহ্বার়ে ॥” 

প্রেমদাস কবি ও পদকর্তী। নবস্বীপের অন্তর্গত গোকুল- 

নগর বা কুলিয়া গ্রামে বাস। কাশ্তপগোত্রীয় গঙ্গাদাস 

মিশ্র ইহার পিতা । ইছার আদিনাম পুরুযোত্তম মিশ্র। ইহার 

বুদ্ধ প্রপিতামহ মহাপ্রভূ চৈতন্তদ্েবের সমসাময়িক ছিলেন ) 

স্থতরাং ষোড়শ শতাব্দের মধ্যতাগ ইহার জন্মকাল অনুমান 

করা যাইতে পারে। ইনি যোড়শ বর্ষে বৈরাগ্য অবলম্বন 

করিয়া গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে অভিহিত 

হন। ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস কবিকর্ণপুরের 

চৈত্তন্চন্দ্রোদয় নাটকের পদ্যান্থবাদ প্রকাশ করেন। ইহাই 

প্রেমদাসের প্রথম রচনা । পরে ১৬৩৮ শকে ইনি বংশীশিক্ষ 

প্রণয়ন করেন । 
প্রেমদাস শ্বপ্পে গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া সুমধুর গৌর" 

লীলাবিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করেন । এই পদাবলীতে 

কবির সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমদাস কেবল বিদ্বান 

ছিলেন না, উচ্চদরের কবিও ছিলেন। শ্রীমহা প্রতুর উদয়- 

বিষয়ক পদটা পরম্পরিত রূপকের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং 

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনার পদটা প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার 

আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । প্রেমদাসের অনেক পদ 

নরোত্বম দাসের প্রার্থনার ন্যায় সুমধুর বলিয়া বোধ হয়। 

প্রেমদাস বৈষ্ণবশান্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বংশী- 

শিক্ষায় এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন )- 

॥গোর। জধে প্রকট আছিলা। 

বৃদ্ধ প্রপিতামহ, আগোকুল নগরে সেছ, 

গৃহা শ্রমে বর্তমান হইল ॥ 

কগ্ঠগ মুনির বংশ, বিগ্রকুল অবতংস, 

জগন্ন।থ মিশ্র তার নাম। 

তার পুত্র কুলচন্্, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, 

তার পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥ 

তাঁর ছয় পুরে ছিলা, তিনি পূর্যে কৃষ্ণ পাইলা, 

তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট । 

জোষ্ঠ শ্রীগে।বিদ্দ রাম, রাধাচরণ মধ্যম, 

রাধাকৃষ্ণ পাঁদপন্ন-নিষ্ঠ ॥ 

কনিষ্ঠ আমার নাম। মিশ্র শ্রীপুরুযোত্তস, 

গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস 1 

সিদ্ধাতস্তবাগীশ বলি, নাম দিল! বিদ্যাবলী, 

কৃষণদান্তে মোর অভিলাষ ॥” 

[ প্রেমদাস শব্দ দেখ। ] 

বদন দাঁদ-_-একজন বৈষবপদ কর্তা ॥ ১৫১৬ শকে চৈত্র 

প্রেমদাস। 

[১৯] 
রি... স্পা 

'বাঙ্গাল৷ সাহিত্য (বৈষুব পদশাখা) 

পৃণমার দিন কুলিয়া গ্রামে বংশীবদনের জন্ম হয়। পিতাগন লাম 
প্রীদুকড়ি চট্টোপাধ্যায়। তাহার জন্মকালে মহাপ্রভু,অ্বৈতাচাধ্যের 
ধংশীবদন দাস) সহিত তাহার গৃহে উপস্থিত্ত ছিলেন। প্রেম" 

দাস বিরচিত পদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভুর সম্বোধন 

ব৷ আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশী বংশীদাসরূপে আবিভূতি হন। 
বংশীবদন পরমভক্ত ছিলেন । কুলিয়াপাহার গ্রামে বংশী- 

বদনের পূর্ববপুরুষগণের স্থাপিত এক গোপীনাথ বিগ্রহ ছিল। 

তিনি নিজেও তথায় প্রাণবলপভ নামে আর এক বিগ্রহ স্থান 

করেন। উত্তরকালে বংশীবদন বিন গ্রামে যাইয়া বাস করিয়া- 

ছিলেন। তাহার বংশধরগণ অগ্তাপি এ গ্রামে অবস্থিতি 

করিতেছেন। বংশীবিলাসগ্রন্থে বংশীবদনের পাঁচটা নামের পরিচক্ব 

পাওয়া! যায় যথা. 

«প্রাবংগীবদন বংপী আর যংশীদাস। 

শ্ীবদন বদনানল্দ পঞ্চম প্রকাশ ॥ 

'প্রতুর পঞ্চটা নাম গার কবিগণ। 

মুখ নাম হয় কিন্তু প্রীবংশীবগম।" 

মহাপ্রভৃর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভুর গে 

যাইয়া শ্রীমর্তী বিষুপ্রিয়াব অভিভাবকরূপে নবদ্বীপে বাস 

করেন। তথায় শ্রীমতীর অনুমতি লইয়া! মহাপ্রভুর এক মুস্তি 

প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহার অর্চনা করেন। এই মুষ্তি অগ্যাপি যাদব- 

মিশরের বংশধরগণ কর্তৃক অর্চিত হইতেছে । 

ংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, স্থন্দর 

ও প্রগাঢ় ভক্তিরসপূর্ণ। এই সকল পদ বঙ্গ-সাহিত্যে অত্যুজ্জল 

রত্বস্বরূপ। বংশীবদনের আবির্ভাবে জগৎ এক জন প্রকৃত কৰি 

লাভ করিয়াছিল, এরূপ নহে, বংশীবদন না জন্মিলে গৌরাজ- 

লীলার একটা অংশ অপূর্ণ থাকিত। মহাপ্রভু বংশীবদনকে 

রসরাজ উপাসনা বিষয়ে যে সকল নিগুঢ়তত্য উপদেশ দিয়া 

ছিলেন, বনু পাপী তাপী সেই সকল অবগত হইয়া রুতরুতার্থ 

হইয়াছিল। [ বংশীবদন শব দেখ। ] 

ঘলরাম দাস-_-কএকজন কবি ও পদকর্তা ৷ বৈষ্ণব সাহিত্য 

আলোচনা করিলে ১৮ জন বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়। 

বলরাম দাস তাহার মধ্যে দুইজন পদকর্তা হিলেন। 

১ম বলরাম দাস--প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের 

পূর্বনাম বলরাম দাস, নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রাম, ইনি জাতিতে 

বৈগ্ঘ, পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। 

১৪৫৯ (৫) শকে হ'হার জন্ম হয়। ইনি জাহ্ুবাঠাকুরাণীর মন্ত্শিষ্য 

ছিলেন। খেতুরীর মহোৎসব যখন জাহবাদেবী গমন করেন, 

তখন নিত্যানন্দের অন্তান্ত চিত্র সহিত বলরাম দাল 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) | 

গমন করিয়াছিলেন । তখন তিনি বৃ্ধাবসথায় উপনীত । ভক্তি- 

রত্ধাকরে তিনি বিজ্ঞবর বলিয়া! পরিচিত হুইয়াছেন,_- 

ৃ “মুয়ারি চৈতন্ত জানদাস মহীধয়। 

পরমেশ্বর দান বলরাম বিজ্ঞহর ॥” 

বলরাম দাসের পিতা৷ আত্মারাম দাসও কবি ও পদকর্তা 

ছিলেন। [বলরাম দাস দেখ। ] 

২য় বলরাঙ্গ দাস ঠাকুর-_-আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে। তিনি 

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, পিতার নাম শ্রীসত্যভামু উপাধ্যায়। 
ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করিয়া নদিয়| জেলায় কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত 

দোগাছিয়। গ্রামে আসিঙ্লা বাস করেন। ইনি প্রসিদ্ধ 

পদ্দকর্তা ও বিখ্যাত কবি ছিলেন। বলরাম দাস ঠাকুর 

গোপাল মুস্তির সেবা করিতেন, অদ্যাপি দোগাছিয়। গ্রামে তাহার 

স্থাপিত মন্দির ও গোপালমুস্তি বিদ্তমান আছে। শ্রীনিত্যানন্দ গ্রাতৃ 

শিষ্যপরিবৃত হইয়! কীর্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে 

গমন করেন, তথায় শিষ্যের গ্রগাঢ়তক্তি ও গোপাণ পুজার নুন্দর 

পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের পাগড়ী প্রদান করেন । এ 

পাগড়ী অগ্ভাপি বলরাম ঠাকুরের বংশধরগণ পরমযত্ধে রক্ষা 

করিয়া আদিতেছেন। তাহারা অগ্ঠাপি এ গ্রামে বিদ্যমান 

আছেন। 

২য় বলরাম দান। 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) 

পুত্র ্ীযাজবন্নত, গ্রবলত ও ্রীকেশব। নর 'শীশিক্ষায় লিখিত 

আছে যে, 

“জ্রীয়াজঘন়্ত শ্রীবরত শ্রীকেশব। 

তিন প্রভু যেন লাক্ষাৎ ব্রন্দাধিফুতষ |” 

বল্লভ দাস স্বীয় বংশীলীলা! গ্রন্থে প্রপিতামহের চরিব্র বর্ণন 

করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বল্লভ দাস নরোত্বম 

ঠাকুরের সমসাময়িক এবং তাহার ভক্ত ছিলেন। বল্লভ শ্বীর 

রচিত পদে লিখিয়াছেন,-_ 
“নরোতম দল, চরণে যু আশ! 

শ্রীবল্জত মনডোর।” 

অন্ত আরও একটা পদে তিনি তাহার রূপবর্ণন করিয়া- 

ছেন। এই জন্ত কেহ কেহ বলেন যে, নরোত্তম দাসের শিষ্য 

রাধাবল্লভই বল্পভভণিতায় এই পদসমূহ রচনা করিয়াছেন । 

ইনি রসফদম্ঘ নামে একথানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। 
চৈতন্তচরিতামূতে নিত্যানন্দ-শাখাগণনায় এক মনোহর 

দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়__ 

“শঙ্বয় মুকুলদ জানদাস মনোহর |” ( টৈতত্তচরিতামত ) 

ইনি নিত্যানন্দ পরিবারভূক্ত ছিলেন। নরোত্তমবিলাসে দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, ইনি খেতুরীর মহোঁৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 

মনোহর ্রাস। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মনোহর জ্ঞান 

দাঁসেরই নামান্তর । আবার কেহ কেহ মনোহর দান ও বাবা 
বলরাম দাস গুরুর আদেশে জগন্নীথ হইতে গৌপাঁলমুহ্ি | 

আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুরদশীয় 

দিন বলরাম ঠাকুরের তিরোভাব হয়। প্রতিবৎসর এই তিরে!- 

ভাব উপলক্ষে গ্রামে উক্ত দিনে একটা মেলা হয়। এই 

মেলায় বহৃতর ভক্ত ও বৈষ্ণব আগমন করিয়া নিত্যানন্দ প্রদত্ত. 

পাগড়ী দেখিয়৷ কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বলরাম ঠাকুর শেষ- ৃ 

ভ্রীবন গোপালের সেবা করিতে করিতে স্বগ্রামে জীবনাতি-. 

বাছিত করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, স্থতরাং তৎ- 

সাময়িক । 

বল্লতদাস--হুই জন। ১ম বল্লভদাস বা বল্পভীকান্ত দাস। 

ইনি জাতিতে বৈদ্ত ও কবিরাজ উপাধিধারী। কুলীন গ্রাম- | 

নিবাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি এবং 

শ্ীনিবাসাচাধ্যের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্ত- 

ষ্ঠ 

বংশীবদনপুত্র 

আউল মনোহর দাস এই দ্বই জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়। 

নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

(২) বাউল মনোহর দাস-_ইনিও নিত্যানন্ন পরিবার ভুক্ত । 

ইহার নামান্তর চৈতন্য দাস। 
“আদি নাম মনে।হর চৈতগ্য নাম শেষ। 

আউনলিয়। হইল! বুলে স্বদেশ ও ধিশেষ ॥” 

ইনি নানাস্থান পর্যটন করিতেন, এইজন্য ইহার কোন 

নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। কেবল বিষুণপর রাজবাটার নিকট 

ইহার বাসগৃহ ছিল। ইনি জাহবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 

“যিফুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। 

রাজ।র দেশে ঘাস করি হইয়! সন্তোষ ॥” 

মনোহর বনবিষুঃপুরের রাজা বীর হাম্ীরের ভক্তিগ্রন্থ- 
বন্গভ দ্াস। 

ভাগ্ডারের ভাগারী ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন 
তত পাখত ১৭ চরিতামূতে লিখিত আছে যে সময়ে ইহার জন্ম, তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যায় না। তবে 

শ্য্পহমেন আর মেন শ্রীকান্ত । ১৫০০ শরকান্খের পূর্বে বৈষব ধর্মগ্রহণ করিয়া ইনি নানা- 

শিধানন্প প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥* 

২য় বল্পভদাস--বংশীবদন দাসের বংশরর 

চৈতন্তধাসের ছুই পুত্র--রাম্চন্্র ও শচীনন্দন, শচীনদদনের তিন 

আউল মনোহর দাস তীর্থ-পর্যাটন করিয়াছিলেন, এরূপ বল! মায়। 

বীর হাত্বীরের মৃত্যুর পর, ইনি পুনরায় দেশ ভ্রমণে নির্গত হন, 
পরিশেষে হুগলী বদনগঞ্জে আসিয়া পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া 



চি 
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তথায় অবস্থিতি করেন । সময়ে এই স্থলের বৈষ্ণব ন্্দায়ের 
গনেকেই ইহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৬&ন () শকের ২৯ শে 
পৌঁধ মাসে এই স্থান পরিত্যাগ রিয়া ইনি বৃন্দাবনধামে গমন 
ফরেন। পথিমধ্যে জয়পুরে ই'হার মৃত্যু হয়। তথায় অন্যাপি 
ইহার সমাধিমন্দির আছে। বীকুড়াজেলার় সোনামুখী গ্রামে 
ইহার একটা পাট আছে, এই জন্ত কেহ কেহ অনুমান করেন 
ধে, এই স্থানেও ইহার সাময়িক বাসস্থান ছিল। এই স্থানে 
বামনবমী তিথিতে প্রতি বৎসর একটী মেল! হয়। কেহ 

কেহ বলেন যে, মনোহর দাঁস ভিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে 
এই সকল পদ ইহার রচিত। 

বৈষুব সাহিত্যে ছয় জন মাধব দাসের পরিচয় পাওয়া যা়। 

এই ছয় জনের মধ্যে দুইজন মাত্র পদ রচনা করিয়াছিলেন । 
১ম মাধব ঘোষ বা মাধবানন্ন ঘোষ। ইনি বাসুদেব ও 

মাধয্দাস। ূর্ব্ববর্মিত গোবিন্দ ঘোঁষের সহোদর । তিন 
ত্রাতাই কবি ও গাঁয়ক ছিলেন। কিন্তু মাধব ঘোষই বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। চৈতন্তভাগবতে লিখিত আছে যে--- 

প্নুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর । 

হেন কীর্ভনিয়। নাহি পৃথিবী তিতর ॥ 

জাছারে কহেন বৃঙ্দাবনের গায়ন। 

নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম ॥” 

বৈষ্ণবাঁচার দর্পণ মতে-_ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর দীই- 
হাঁটে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু এই গ্রামে এখন তাহার কোন 
নিদর্শন নাই। উহা! এখন মুকুন্দ দত্তের পাট বলিয়া খ্যাত। 

[ মাধব ঘোষ দেখ । ] 

২য় মাধবদাস--ইনি পদের ভণিতায় দ্বিজ মাধব বলিয়া পরি- 

চয় দিয়াছেন। নবদ্বীপে হুর্গাদাস মিশ্র নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ 

বাস করিতেন, তাহার গুরসে ও তদীয় পত্বী বিজয়! দেবীর 

য় মাধ দাস। গর্ভে সনাতন ও কালিদাস মিশ্র নামে ছুই 

পুত্র জন্মে। সনাতনের এক পুত্র ও এক কন্তা, পুত্রের নাম 

যাদব মিশ্র এবং কন্যার নাম ঝিষুপ্রিয়া। এই বিষ্ুপ্রিয়াই 

মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া ভার্যযা। কালিদাসের মাধব নামে এক পুত্র 

হয়। এই পুত্রজম্মের অব্যবহিত পরেই কালিদাস মৃত্যুমুথে 
পতিত হন। পরে মাধব অন্নকাল মধ্যে নানাবিস্তায় পারদর্শী 

হুইয়া আচার্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাধব শ্রীমদ- 
তাগবতের দশমন্ক্ধা সরল পদ্ভে অগ্বার্ধ করেন। নাম 

প্রকফমঙ্গল। প্রেমবিলাস গ্রন্থে ইহার এইরূপ পরিচয় আছে-- 

|] পুর্গাদাস মিশ্র সর্বব গুণের আঁকর। 
বৈদিক ত্রাঙ্ধণ ধাস নদীর! নগর । 

আরা) 

[১০৯ এ 

৮ 
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সাহার তীর নাম প্ৰিয় নাম। 

গ্রলবিলা ছই পুত্র অতি গুণধ(ম ॥ 

জোষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। 

পরম পঙ্িত লর্বগুথের আবাস 

সনাতন পত্বীর নম হয় মহামায়।। 

এক কন্ধ। প্রনহিল! নাম ঘিষুপ্রিয় ॥ 

অর্ধর একপুজে হৈল অতি গুণধাম। 

শ্ীয়াদব মিশ্র নাস তার হয় জাখান ॥ 

ক্ষালিদাস মিশ্রপত্ধী বিধুমুখী নাম। 

শ্রসঘিল! পুত্র রত্ব সর্ববগুণধাম 

ধিধুমুখী মাধব নামে পু ফেলে করি। 

অল্প বয়সের কাঁলে হইলেন রাড়ি॥ 

গর্তাষ্টমে মাধযের ছৈল যজ্ঞোপধীত । 

সানাবিধ শান্ত পড়িয়! হইল। পণ্িত॥ 

চা ০ রং 

আঁচ্য উপাঁধিতে তিহে। হইল। বিদিত $* 

ন্ট্রামস্তাগবতের প্রশমন | 

শীত ঘর্ণনাতে তিহে! করি নান! ছন্দ ॥ 

রাখিল! গ্রন্থের নাম প্রীকৃষ্মঙ্গল। ৪ 

শ্রীকৃষ্চৈতন্া পদে সমপর্ণি কৈল ॥” 

মাঁধবী দাস-_ইনি স্ত্রী কবি ও পদকর্রী। ইহায় নিষাঁস 
নীলাচলে ছিল। মহাপ্রভু যখন নীলাঁচলে বাস করেন, তখন 

জগন্নাথ দেবের শ্রীশিখী মহান্তী নামে এক কায়স্থ লিপিকর ছিল, 

মাধধীদাস। মাধবী দাসী ইহার সহোদরা । মাঁধবীর চরিত্র 

অতিশয় উন্নত ছিল বলিয়া কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ ইহাকে “দেবী 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মাঁধৰী পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ও 

অতি তপন্থিনী ছিলেন। মাধবী মহাপ্রভুর লীলা সব্বক্ষে বঙ্গ ও 

উড়িয়া ভাষাঁয় বুতর পদ রচনা করিয়াছেন। পদসমুক্রে 

মাঁধবী-কৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে, উড়িয়া ভাষার পদগুলি 

অতি জটিল এবং বাঙগালাপদ অপেঙ্গ! কর্কশ । উৎকলবাঁসীর নিকট 

এই সকল পদ বিশেষ জাদরণীয়। পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখায় 

মাঁধবী দাসের রচিত ব্রহ্গলীলা বিষয়ে সুন্দর ছুইটী পদ আছে। 

মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন 

না, এইজন্ত মাধবী তাহার নিকট যাইতে পাঁরিত না, অন্তরালে 
অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া প্রভুর লীলা দর্শন এবং তাহাই পদে 

বর্ন করিত। মাধবী কর্্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করিয়া 

প্রাণ ভরিয়া প্রভৃকে না দেখিতে পাইয়া একটা পদে খেদ 

করিয়া বলিয়াছেন যে, 
“জে দেখয়ে গোর! মুখ সেই প্রেমে তাসে। 
সাঁধধী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্দদোষে ৪” 

1 মাধবী দাস দেখ। ] 
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ইহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাওয়াতে মহাপ্রভু ছোট 

হরিদামকে বর্জন করিয়াছিলেন, যথা চৈতন্তচরিতামূতে-__ 

“প্রভু কহে সম্া(সী করে গ্রকৃতি সম্তাযণ। 

দেখিতে ন। পারি আমি তাহার বদন ।” 

মুরারি গুধ-_ই'হার জন্ম শ্রীহট্র, পরে ইনি নবদ্বীপের মহা- 

প্রস্তর বাটার নিকট আসিয়া! বাস করেন। ইনি মহাপ্রভুর 
বাল্য সুহ্রদ এবং উভয়েই গঙ্গাদাসের টোলে 
পড়িতেন। মুরারি একজন পর্ডিত ছিলেন। 

ইনি সর্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে 

দেখিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে চৈতন্যচরিত্ত রচনা 

করেন। এই গ্রন্থ মুরারিগুপ্ের করচা নামে প্রসিদ্ধ। 

ইহা ভিন্ন গৌর ও কৃঞ্খলীলাবিষয়ক অনেক পর্দ ইনি রচনা 
করিয়! গিয়াছেন। [ মুরারিগ্ুপ্ত দেখ ] 

মোহনদাস--একজন পদকর্তা, ইনি জাতিতে বৈগ্ঘ, শ্রীনি- 
স্নছনদাস বাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বদ্ধু। 

কোন পদের ভণিতায় ইনি ম্বনামের সহিত গোবিন্দেরও 
নামোল্পেখ করিয়াছেন । 

“মোহন গোবিন্দ দাস পু” [ মোহনদাস দেখ ] 

যছুনন্দন দাস-__বৈষ্ণব সাহিত্যে পাচঞ্জন যছুনন্দন দ[সের 
বিবর্ণ পাঁওয়। যাঁয়। তন্মধ্যে ছুই জন পদকর্তী বলিয়। 

জানা গিয়াছে । 

১ম যছুনন্দন দাসের নিবাস কউক নগর। যছুনন্দন চক্রবর্তী 

মুরারিগুপ্ত।. 

নামে খ্যাত। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ধদ এবং গদাধর দাস 

ঠাকুরের শিষ্য। নিত্যানন্দভক্ত গৌর- 
ঘছুননন দাস ূ 

দাস এই খছ্নন্দনের বন্ধু ছিলেন। যছু- 

নন্দনের একটা পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়। 
”্কছে ঘছুনন্দন দাস। 

গৌরদাস তহি কর আশোয়।ন।” 

২য় যছুনন্দন দাসের নিবাস মালিহাটা গ্রাম। মুশিদাবাদ 
জেলার ১২ বা ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের উত্তরাংশে 

ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মাঁলীহাঁটী গ্রাম অবস্থিত। ১৪৫৯ শকে (1) 

এই গ্রামে যছুনন্বনের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, যছুনন্দন 

শ্রীনিবাসাচাষ্যের পৌত্র এবং সুবলচন্ত্র ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্য। 

১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সে যছুনন্দন স্বীয় প্রতিহাসিক কাব্য 
কর্ণানন্দ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন যছুনন্দন বিদগ্ধমাধব 

( রূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের পদ্যান্ুবাদ ), গোবিন্দ- 
লীলামৃত এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যছুননদন এই 
সকল কাব্য প্রণয়ন করিলেও তিি পদাবলীর জন্য বিশেষ 

প্রসিদ্ধ। তাহার পদ অর্তি সুললিত। [ যুননদন দাস দেখ ] 

[ ১১০ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাঁথা) 

যহনাথ দাস--পূর্বনিবাস শ্রাহট জিলার অন্তর্গত বুরুঙ্গাগ্রাম। 
ইহার পিতার নাম রত্বগর্ভ আচার্যয। পরে ইনি কুলীন গ্রামে বাস 

করেন। যছুনন্দন গৌরাঙ্গদেবের সমসামগ্িক, 
সুতরাং ইহার পদরচনার কাল খুঃ পঞ্দশশতাব 

বলা যাইতে পারে। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র 

ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু ইহাকে 
কবিচন্ত্র উপাধি দেন। ইহার সুমধুর পদাবলী পাঠ করিলে 
কবিচন্ত্র নাম সার্থক বলিয়া বোধ হয়। [ যছুনাথ দাস দেখ ] 

রঘুনাথ দাঁস--ইনি সংস্কতস্তবাবলী প্রভৃতি ও বাঙ্গাল! পদা- 

বলীরচয়িতা। ইনি প্রসিদ্ধ ষট-গোস্বামী পাদের অন্ততম | লণ্ড- 
গ্রামবাসী হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস নামে ছুইজন কায়স্থ 

ছিলেন। ইহাদের আয় বাৎসরিক ২* লক্ষ টাকা 

ছিল, এই টাঁকা হইতে ১২ লক্ষ টাঁকা মুসল- 
মান সরকারে কর-স্বব্ূপ বৎসর বৎসর দিতে হইত, সুতরাং 
ইহাদের উপসত্ব বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা ছিল। রঘুনাথ 
দাস এই গোবর্ধনের পুত্র। ১৪২৮ শকে ইহার জন্ম এবং 
১৫০৫ শকে ই'হার মৃত্যু হয়। রঘুনাথ দাস বাল্যকাল হইতেই 
ংসাঁর বিরাগী ছিলেন। ইহার বৈরাগ্য দেখিয়৷ অভিভাঁবকগণ 

এক পরমান্ুন্দরী কন্তার সহিত ই'হাঁর বিবাহ দেন, কিন্ত 
গ্রভৃত পরশ্বধ্য ও পরমান্ছন্দরী ভার্যা ই'হাকে সংসারে আবহ 
করিয়া রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু নীলাঁচলে গমন 
করিলে ইনি উত্নত্ের সায় তথায় গমন করেন। রথুনাথের 
বৈরাগ্য ও কৃষ্গ্রোম অতুলনীয়। রঘুনাথ শ্বরূপ-গোস্বামীর 
সহিত সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া! অপরাহ্নে সিংহদ্বারে 

যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিকপ্রদত্ত মহাপ্রসাদে 
অগ্জলিপুর্ণ হইলে তাহা! আহার করিয়া কোনক্রমে জীবন ধারণ 
করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ভূপতিত দুষিত মহা- 
প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা ধুইয়৷ তাহাই আহার করিতেন। 
এইরূপে ১৩ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া! স্বরূপ গোস্বামী 
ও মহাগ্রতুর অপ্রকটের পর ভগ্মহৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন । 
তথায় রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের আদেশ- 
ক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে বাস করিয়াছিলেন । ই'হাঁরই আশ্রমে 
শ্রীকষ্ণদা কবিরাজের বাস ছিল। দাঁস গোস্বামী শেষকালে 
অন্নজল ছাড়িয়া প্রতিদিন তিন পালা মাঠা মাত্র পান করিয়। 
জীবন ধারণ করিতেন। প্রতিদিন সহশ্র দওবৎ, দিবারাব্র 
মানসে যুগলমুস্তির ভজন, একপ্রহর কাল মহাপ্রভুর চরিত্রা- 
লোচনা, ত্রিসন্ধ্যা রাঁধাকুণ্ডে সান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির 
সাধন, কোন কোন দিন কেবল ছুই বা তিন দণ্ড নি্রা এই 
নকল ইহার নিত্যকর্দ ছিল। ইনি গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর, 

বছুন(থ দাস। 

রঘুনাধ দাস। 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশাখা) 

নীলাঁচলে ১৬ বৎসর ও অবশিষ্ট ৪১ বৎসর বৃন্দাীবনে বাস করেন। 

দাস গোস্বামী সংস্কৃতে স্তবাধলী, দান চরিত ও মুক্তাচরিত গ্রন্থ 

এবং মনোপিক্ষা, ব্র্লরসপুর ও বাঙ্গালা পদাবলী প্রণয়ন করিয়া 

গিয়াছেন, তাহার পদও অতি স্ুললিত। 

রামচন্দ্র কবিরাজ-_ প্রসিদ্ধ পদকর্তা । ইনি গোবিন্দ কবি- 

রাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ই'হার পত্ীর নাম রত্বমালা। ইনি রূপে 

কনদর্প ও বিগ্চায় বৃহ্পতিতুল্য ছিলেন। এই সময়ে ইহার 

তুল্য সংস্কৃত ভাবার নুপণ্ডিত অল্প ছিল। 

প্রীনিবাসাচাধ্য ইহার রূপ ও বিদ্ায় মোহিত 

হইয়া ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইনি স্মরণদর্পন নামে 

একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । বৃন্দাবনধামে রাম- 

চন্দ্রের দেহত্যাগ হয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থে লিখিত আছে যে-_ 

«রমচত্ত্র কবিরাজ পরম গণ্ডিত। 

বচপ্পতি মম কিংব| লরম্বতী খ্যাত ॥ 

সপ্বৈদাকুলোস্তব যশন্বী প্রধান। 

মহ! চিকিৎনক ইছে। দিগ.বিজয়ী নাস ॥” 

ইহার পদ সুললিত ও মধুর। 

রায় রামানন্দ-_-ভবানন্ন রায়ের পুপ্র। ভবানন্দ উৎকলাধি- 

পতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তবা- 

নন্দের পাঁচ পুত্র। রামানন্দ রায়, গোপীনাথ 

পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ 

প্রনায়ক। এই পাঁচ ভ্রাতাই রাজসরকারে প্রধান প্রধান 

কাঁধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামানন্দ বিষ্যানগরের শাসনকর্তা 

ছিলেন। ম্ুুতরাং লোকে তাহাকে রাজ বলিত। ভবানন্দ 

রাঁয় নীলাচলবাসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রগণ এই স্থানে 

বাস করিতেন। রামাননের প্রপৌত্র মনোহর দিনমণি-চন্দ্রোদয় 

নামক গ্রন্থে আপনাদদিগের নীলাচল বাসের উল্লেখ এবং বিস্যা- 

নগরে যে এক ভীহাদের আবাস বাটা ছিল তাহারও কানা 

করিয়াছেন। 

রামানন্দ প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভাবুক ও উচ্চদরের কবি ছিলেন। 

চৈতন্যচরিতামূতে নিধ্যাসতত্বঘটিত “সাধ্যের নিরণয়' লন্বদ্ধে 

মহাপ্রভুর সহিত ক্লামানন্দের যে প্রশ্নোত্তর আছে, তন্মধ্যে 

মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর না দিয়া রামানন্দ- 

স্বর্মচিত একটা পদ গান করেন। মহাপ্রতু সে পদের নিগুঢ়- 

ভাব অবগত হইয়া স্বহস্তে তাহার সুখ চাপিয়া ধরেন। মহাপ্রভু 

খন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন, তখন গোদাবরীতীরস্থ বন- 

প্রদেশে রামানন্দের সহিত প্রথম মিলন হয়। পরে মহা প্রতু 

খ্বখন নীলাচলে গমন করেন, তাহার অব্যবহিত পরে রামানন্দ 

* অতুল রিষয় বিভব ত্যাগ করিয়! মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া 

ঝামতন্ত্র কবিরাজ। 

সায় রামানন্দ। 

[ ১১১ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈঝব পদশাখা) 

বাঁস করেন। রামানন্দ রাঘবেক্্রপুরীর শিষ্য এবং মাধবেজ্্পুরীর 

প্রশিষ্য। রামানন্দ জগন্নাথ-বল্পত নাটক রচনা! করেন। তিনি, 

মহাপ্রভুর সমসাময়িক; তাহার পদগুলিও অদ্ভি সুমধুর । 

রাধামোহন আচাধ্যঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও 

মতে প্রীনিবাসাচাধ্যের প্রপৌত্র, কাহার মতে পৌত্র, কেহ 

বলেন, বৃদ্ধ প্রপৌন্র। শেষ মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, 
কারণ ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাসা- 

চার্যের জন্ম । ১৬২* কি ১৬২১ শকে রাধা- 

মোহনের জন্ম; ১৫৫ বৎসর ব্যবধান, ইহাতে বৃদ্ধ প্রপৌত্র 

অনুমান করাই সঙ্গত | বাসস্থান চাকড়ীগ্রাম। বৈষঃব গ্রন্থে 

প্রনিবাসাচার্যের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখিতে 

পাঁগয়া যায়। রাধামোহন শ্ঠামানন্দপুরীর শিষা। ইনি 

সঙ্গীত-বিগ্ভাবিশারদ, শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চ শ্রেনীর কবি ছিলেন। 

পদামৃতসমূদ্র নামক পরগ্রস্থ ইহার দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 

হয়, এবং ত্াস্তর্গত পদাবলীর মহাতাবান্থসারিণী নামক সংস্কৃত 

টিপ্লনী প্রণয়ন করেন। রাধামোহন সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! উভয়বিধ 

পদ রচনা করিতেন, সংস্কত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনুকরণে 

লিখিত। বাজ্ালা পদ সুমধুর । পু'টিয়ার রাজা রবীন্দ্রমোহন 

ও রাজ! নন্দকুমার ইহার শিষ্য ছিলেন। 
১২২৫ সালে অর্থাৎ অনুমান ১৬৫০ শকে গৌঁড়দেশে 

স্বকীয় ও পরকীয়! বাঁদ লইয়| রাধামোহন ঠাকুবের সহিত এক 

ঘোরতর বিচার হয়। এই বিচারস্থালে অনেক পণ্ডিত ছিলেন | 

বিচারে রাধামোহনই জয়লাভ করিয়! এক জয়পত্র প্রাপ্ত হন। 

ধ্ জয়পত্র ৯২২৫ সালে ১৭ই তারিথে মুর্শিদ কুলীখার দরবারে 
লিখিত হয়। ১৭৭৫ থুষ্টাব্ষে বা ১৬৯৭ শকে রাধামোহন পর- 

লোক গমন করেন । 
গোবিন্দদাসের ন্যায় রাধামোহনও বিগ্কাপতির কোন 

কোন পদ পুরণ করিয়া থাকিবেন। পদকল্লতরুর ৩য় শাখা 

৬৭৪ সংখ্যক পদে দেখিতে পাই যে-_ 

“বরিত রাস বিদ্যাপতি শুর। 

রাধামোহন দাস রসপুর ॥* 

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী বিখ্যাত পদকর্তী। নিবাস বাঘনা- 

রামচল্র দাল গোশ্বামী পাড়ায় । এই গ্রাম অন্বিকা কাল্নাঁর ছুই 
ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তাহার পিতার নাম বংশীবদন। 

জন্ম ১৪৫৬ (?) এবং মৃত্যু ১৫৪ শকের মাঘ মাসেব কৃষ্ণ -তৃতীয়া। 

মুরলীবিলাসার্দি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, 

বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তদীয় জো পুত্র চৈতন্মাসের 

পত্ী অতি যস্থ সহকারে তীহ্মার শুশ্রষা করেন। ইহাতে তিনি, 

সন্ত হইয়া তাহাকে বলেন যে, জন্ম।স্তরে তিনি তাহার পূত্র্পূপে 

রাধাষোহন দাস 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষৰ পদশাখা) 
টি কত সি 

জন্মগ্রহণ করিষেন। পরে এই বংশীবধনই রামচঞ্জরূপে জন্ম- 

গ্রহণ করেন। চৈতগ্তদাসের ছুই পুত্র রাঘচন্ত্র ও শচীনন্দন। 

কেহ কেহ বলেন যে, নিত্যানন্বপত্থী জাহ্নবা ঠাকুরাণী তাহাকে 

পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, এবং পরে তাহাকে মন্ত্র দেন । রামচক্র 

নানা তীর্থ পরিক্রষণের পর নীলাচলে বাইয়া কতিপয় বর্ষ অব- 

স্থিতি করেন। তথা হইতে আবার নান! তীর্থ পর্যটন 

করিতে করিতে শীবৃন্দাবন ধামে যাইয়া বাস করেন । বৃন্দাবনে 

কতিপয় বৎসর অতিষাহিত করিয়া রাম ও কৃষ্ণ এই যুগল 

ৃন্তি লইয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন ফরেন । এই সময় হইতে তাহার 

নাম চারিদিকে প্রচারিত হুয়। রামচঙ্জর দানাপ্রকার দৈবশক্তি- 

গম্পন, পঙ্তিত এবং প্রগাঢ় তক্ত ছিলেন । তাহার প্রভাব দেখিয়া 
অনেক লোক তাঁহাকে গুযুত্বে বরণ করেন। অন্বিকানগরের 

ঢুই ক্রোশ পশ্চিষষে এক প্রকাণ্ড বনতৃমি ছিল। এই 

দুর্গম বনে এক প্রন্কাণড ব্যান বাস করিত। রাঁমচন্ত্র দৈবপ্রভাবে 

এই ব্যাশ্বকে নিহভ করেন। সেই অবধি তরী স্থান বাঘনা-পাড়া 

নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানে রামচন্দ্র তাহার আনীত 

& যুগলমূষ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবা ও ভজন সাধন 

করিয়া দিল অতিবাহিত করিতেন । 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত এক শিষ্য রামচন্দ্র 

প্রতিষ্ঠিত যুগলসূর্তির ইষ্টক্ময় মন্দির নির্মাণ এবং আর এক 

শিষ্য মন্দিরের গশ্টান্তাগে এক বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া 

দেন। এই দীধীর নাম যমুনা । রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। 

তিনি ভ্রাতা শচীনন্দনকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া তাহার 

উপর বিগ্রহার্চনা ও অতিথিসেবার ভার অর্পণান্তে গ্রস্থ- 

রচনায় মনোনিবেশ করেন। পরে কড়চামগ্ররী, সম্পুটিকা ও 

পাষগদলন নামে তিনখানি গ্রস্থও প্রণয়ন করেন। ই'হার 

রচিত পদসমূহ নুললিত ও মধুর। 
পদগ্রস্থসমূহে শেখর, বায়শেখর, কবিশেখর, ছুঃখিশেখর ও 

বৃপশেখর এই সকল ভণিতাযুক্ত বহুতর পদ পাওয়া! যায়। 
ইহারা যদি পাচ জনই এক অভিন্ন ব্যক্তি 

হয়েন, তাহা! হইলে রায় ও নপ এই ছুই 

উপাধি হইতে ইহাকে ধনী সন্তান বলিয়া স্থির করা যাইতে 

পারে। কাহারও কাঁহীরও মতে, ইহার গ্ররুত নাম শশিশেখর 

ও অপর নাম চন্দ্রশেখর । নিবাঁস বর্ধমান জেলায় পড়ান 

গ্রীম। ইনি নিত্যানন্দ-বংশ-সভভূত এবং ইহার রচিত পদ 

দেখিলে ইনি শ্রীথগুনিবাসী রঘুনন্দন গোম্বামীর শিষ্য ছিলেন 

বলিয়! জানা যায়। 

"জরীরঘুনলান-টরণ করি (ার। 

কছে ফবিশেখয় গতি নাহি আর ।” 

রায় শেখর। 

[ ১১২ ] ঘা্গালা সাহিত্য (বৈষ্ণব পদশীথা) 
রায় শেখরের অনেক পদ গোবিন্দ দাসের পদের অনুরূপ ) 

এইজন্য অনেকে অনুদান করেন যে, ইনি গোবিন্দ দাসের 

পরবর্তী ছিলেন। 
নরোত্রমবিলাসে নরোত্রম ঠাকুরের একজন মন্ত্রশিষ্য চন্্র- 

শেখরের পরিচয় পাওয়া যায় । 

“জয় ভতিতদাত। শ্রীচত্রশেখর। 

প্রডুপদপন্মে জেই মত মধুকয় ॥* 

ইনি কবি রায়শেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 

লোচন দাসের নিবাস ম্গলকোটের নিকট কোগ্রাম। পিতার 
নাম কমলাকর এবং মাতা সদানন্দী। জাতিতে বৈস্ত। লোচন 

দাঁস বাল্যকাল হইতেই নরহরি ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। সরকার 
ঠাকুর ই'হাকে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন ও 
ভাঁল বাসিতেন। পরে ইহার গুণে মোহিত 

হইয়া ইহাকে মন্ত্র দেন। লোচন দাস ইষ্টদেবের আদেশে 

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার রচিত পদ সুমধুর । 
লোচন দাস স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গলে আপনার এইরূপ পরিচয় 

দিয়াছেন-__ 

“ষৈদ্যকুলে জম্ম মোর কো গ্রামে ঘাস ॥ 

মাতা শুদ্ধমতি স্দানন্দী তার নাম। 

জাহার উদয়ে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম ॥ 

কমলাকর দান মোর পিত| জন্মদ1ত|। 

জাহার প্রস।দে গাই গোরাগুণগাথ| ॥ 

মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে। 

ধন্য মাতামহী মে আনন্দদেষী নামে ॥ 

মাতামহের নাম সে পুরুষোতম গুপ্ত । 

সর্ধবতীর্থে পৃত তেহে। ভপস্তায় তৃপ্ত ॥ 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র। 

সহোদর নাই কিংঘ। মাতামহ পু ॥ 

মাতৃকুলের পিস্কুলের কহিলাম কথ|। 

গ্রনরহরি দাস মোর প্রেমততিদাত। | 

[ লোচনদাগ শষ দেখ] 

লেচনদ।স 

বাস্থদেব ঘোষ একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্তী | বাসুদেব 

একটী পন্দের ভণিতায় আপনাকে বানুদেবানন্দ বলিয়া পরিচয় 

দিয়াছেন । উত্তররাচীয় কাযস্থ কুলীনবংশে বান্ুদেখ ঘোষের 

জল্ম। দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশ এই বাস্থঘোষের সন্তান 
বলিয়া পরিচিত । ইহারা তিন সহোদ্ষর্-_ 

বাহ্ছদেব, মাধ ও গোবিনা ঘোষ। ইহার 
তিন জনই গৌরাদ মহাপ্রভুর পম-সামরিক, তিন জনই 
গৌরালগুত, ও গোরাঙগঠিত তিন সংকীর্তন দলের মুলগায়ক 

বাহুদেঘ ঘোষ 



বাক্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ুব পদশাখা) 

ছিলেন। ইহারা তিন জনই পদবর্তা, ন্ুক্ঠ এবং উত্তম 

গায়ক। চৈতন্তভাগবত ও চৈতত্তচরিতামৃতের নানাস্থানে 

ইহাদের উল্লেখ দেবিতে পাওয়া যায়। তিন ভ্রাতাই 

প্্রগৌরাঙ্গের গণ। গোবিন্দ ভিন্ন অপর হই ভ্রাতা প্রভু নিত্যা- 

নন্দের সঙ্গে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন ; 

এই জন্ত তাহারা নিত্যানন্ব-পরিবার মধ্যেও গণ্য । 

বাস্থদেব গৌরাঙ্গলীলার প্রধান পদকর্তী। ইনি অনেক 

সময় মহাপ্রভুর নিকটে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার রচিত পদের 

প্রতিহাসিকতাও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাস্তুর 

পদাবলী এমনই সুন্দর ও মনোহর যে কবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন,_- 
প্যানুদেষ গীতে করে প্রভুর ঘর্ণনে । 

কাষ্ঠ পাষাণ ড্রধে জাহ।র শ্রঘণে ॥” 

পদসমুহে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর 

রুত পদের অনুসরণে পদ রচন! করিতেন । 

"শ্বীসরকার ঠ।কুরের পদামৃত পানে। 

পদ্য প্রকাশিত যলি ইচ্ছ! কৈল মনে ॥ 

শ্রীনরক।র ঠ।কুরের অন্ভুত মহিম|। 

ত্রজে মধূমতী জে গুণের নাহি সীমা 

মহা প্রভুর সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ ঈাইহাটে ও বাস্ুঘোষ 

তষ্লুকে যাইয়া কিছুর্দিন বাঁস করিয়াছিলেন। বাস্থদেব ঘোষের 

পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে সামান্তরূপ জ্ঞান থাকিলেই 

চাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাঁয়। আবার কোন 

কোন পদ এত গভীরার্থক যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার 

মর্্োন্তেদ একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে । 

বৃন্দাবন দাস প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কৰি ও পদরচয়িতা | তিনি 

চৈতন্তভাগবত ভিন্ন বৈষ্ববন্দনা, ভজননির্ণয় 

ও তব্ববিকাশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন । 

রাঁয় রঘুপতি ও বল্পভ বৃন্দাবন দাসের বদ্ধ ছিলেন । বুন্দাবন 

স্বীয় একটা পদে বন্দ্ধয়ের উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন_- 

"রায় রঘুপতি নত স্গতি বৃন্দাবন দাস ভাঁসই।” 

তাহার পদ স্থুললিত ও মধুর । [ পরে চরিতশাখায় দেখ ] 

বৈষুৰ দাস-_ইহার প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে 

'বৈদ্ক, নিবাস টৌয়া বৈগ্থপুব। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের 

মন্ত্রশিষ্য । রাধামোহন ঠাকুরের সহিত স্বকীয়া 

ৃ ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লই! ১১১৫ সালে ব| 

১৬৪০ শকে কৃএকটা পণ্ডিতের এক বিচার হয়। এ বিচার- 

সভায় গোকুলানন্দ ও তাহার বন্ধ কৃষ্ণকাস্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) 

, উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, 

ৰ 2৮111 

বুন্দান দাস 

ফৈকব দাস শপ 

চি 
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ইহারা উভয়েই গপুদশ শতাব্দীর প্রারস্তে জন্মগ্রহণ করেন। 

ইনি বিখ্যাত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা । বৈষ্ঞবদাস পদকরতরুর 

উপসংহারে বলিয়াছেন যে-_ 

*আচাধ্য প্রভুর ঘংশ উীরাধামোহন। 

কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 

গ্রন্থ কৈল পদামৃতসমুত্র আধান। 

জন্সিল আমার লোভ তাহা! করি গান ॥ 

নান! পর্যটনে পঞ্ সংগ্রহ করিয়া । 

তাহার জতেক পদ সৰ তাহ! লৈয়। 

সেই যুলগ্রন্থ অনুসারে ইছ। কৈল। 

প্রাচীন প্রাচীন পদ জতেক পাইল। 

এই গীতকলপতর নাম কৈল সার। 

পূর্ধব রাগাদি ক্রমে চারি শাখ! জার” 

পদকল্পতর কোন্ শকে সঙ্কলিত হয়, তাহা নিশ্চয়রূপে 

জান! যায় না। বৈষ্বদাস সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদ দ্বারা 

এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইহার রচিত কোন কোন পদ এত 

মধুর যে উহ? পাঠ করিলে বোধ হয় যেন নরোত্ম দাসের রচনা 

পাঠ করিতেছি । ই*হার বৈষ্ণব সাহিতা ও ইতিহাসেও বিশেষ 

পাও্ডিত্য ছিল, ইনি অতি উত্তম কীর্ডনিয়া ছিলেন এবং যে 

সুন্দর গান করিতেন, তাহা অদ্যাপি “টেঞার ঢপ+ নামে 

প্রসিদ্ধ। ইহার কোন কোন পদের ভণিতায়-__'্দীনহীন 

ব্ষ্বের দাস' এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। 

প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাসের ছুই পুত্র শ্রীশচীনন্দন ও রামচন্ত্র। 

শচীনন্দন বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণতক্তিপরায়ণ ছিলেন । 

তাঁহার তিন পুত্র-রাঁজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও 

কেশব। এই পুত্রগণও পরমভক্ত । ইনি 

পদাবলী ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গবিজয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে পাচ জন শঙ্করদাসের পরিচয় পাওয়া 

যায়, তাহার মধ্যে পদকর্তা ছুই জন। ১ম 

শঙ্করদাস বা শঙ্কর বিশ্বাস, ইনি নরোত্তম ঠাকুর 

মহাশয়ের শিষ্য, নরোত্বম বিলাসে ইহার নাম পাওয়া হায়__ 

শচীনন্দন দাস 

শহ্বরদাস । 

“জয় বৈষাষের প্রিয় শঙ্কর যিশ্বাস। 

গৌরগুণ গানে জেহে! পরম উল্লাস ॥” 

২য় শঙ্কর ঘোষ--মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করেন, 

তখন শঙ্কর ঘোষ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া ত্বরচিত পদ 

গাইয়া গান করিতেন, এই গানে মহাপ্রভু অতিশয় গ্রীত 

হইতেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি থেতুরির 

মহোৎসবেও উপস্থিত ছিলেন। দৈবকী- 

নন্দন দাস এইকপে তাহার সংক্ষি্ত পরিচয় দিয়াছেন" 

হয় শঙ্কর ঘোষ 
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“বদি * শঙ্বর ঘে!ব অকিঞ্চন রীতি। 

উমকের বাদ্যেতে জে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥” 

শিবাৰন্? সেনের নিবাস কুলীন গ্রাম। ইনি মহাপ্রভুর 
অতিশয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর 

নীলাচলে গমন করিলে শিবানন্দ তাহার 

সহিত গমনের অনুমতি চাহিলে মহাপ্রভৃ 
তাহার উপর বিশেষ কোন ভারার্পণ করিয়া তাহাকে গৃছে রাখিয়া 

ধান। শিধানন্দ বিপুল এর্থর্যের .অধীশ্বর ছিলেন, তিনি প্রতি 

বৎসর রথ্যাত্রার সময় বহুতর যাত্রী সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে 

যাইয়া দুই মহা প্রভৃকে দর্শন করিতেন, সকল যাত্রীর ব্যয় তিনি 
নিজে দিতেন। চৈতঠ্ঠচরিতামূতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে__ 

শিবানন্দ সেন 

“শিষানন মেন প্রভুর ভূত অন্তরঙ্গ । 

প্রভু স্থানে জইতে সভে লয়ে জায় সঙ্গ! 

প্রতি বর্ধে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া । 

নীল।চলে জান পথে পালন করিয়া ॥” 

ইনি বৈদ্ত ছিলেন, ইহার পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মে, 

ষথ| পরমানন্দ, চৈতন্যদাম সেন, ও রামবাস সেন। শিবানন্দ 

।* কোন কোন পদের ভগিতায় আপনাকে “শিবাসহচরী” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

জাজিগ্রামবাসী প্রীগোপাল চক্রবর্তীর ছুই পুর, শ্তাম্দাস 

ও রামচন্্র দাস। কেহ কেহ এই ছুই ভ্রীতাঁকে শ্তামাচরণ 

ও রাদ্চবণ কহিত। ই'হার| উভয় ত্রাতাই 
স্কম্দান। 

শ্রীনবাসাচার্যের শিষ্য এবং উভয় ভ্রাতাই 

পদকর্তা ছিলেন। তভিরত্বাকরে ইহাদের সংশ্িপ্ত পরিচয় 

এইরূপ পাওয়া যায় _. 

এখ্যামদ|ম রাসচজ্ গোপ।ল তনয়। 

হাম।নন্দ রামচরণাখ্া। কেহ কয় ॥ 

ধৌঁহে আগার শিষ্য অডভুত চরিত। 

এখা অল্পে কছিল এ সর্ধবত্র বিদিত ॥” 

স্বরূপ দাস প্র'নবাসের উপশাখা। ্রীনিবাসাচার্যের 

শিষ্য শ্রীবিশ্বাচাধ্য, ইহার শিষ্য পুরুষোত্বম, 

পুরুষোত্তমের শিষ্য বিলাঁসাচাখ্য, স্বরূপ বিলাসের 

নিকট মন্থু গ্রহণ করেন। স্বরূপের পদ অতি সুললিত। 

বৈষ্ণব সাঁইত্য ৭জন হুরিদসের পরিচয় পাওয়া যায়, 

তাহার মধ্যে ছোট হরিদাস, বড় হরিদাস, ও দ্বিজ হরিদাস, 
এই তিন জন পদবর্তী ছিলেন। ছোট হরি- 

দাস নবদ্বীপবাসী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। 

ইনি অতি স্ুকঠ। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থিতি করিতেন, 

স্বরূপ দাস 

" হরিদাস 

তখন ইনি মহাপ্রতুর নিকট থাকিয়া তাহাকে কীর্তন শুনাই- 
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তেন। মহাপ্রত ইহার কীর্তনে এমন বিভোর ডর, 

ইহাকে ক্ষণকাঁলও কাছ ছাড়া করিতেন না, পরে এক দিন 

ইনি মাধবী দাসীর লিকট মহীপ্রতুর জনা উত্তম তুল পরি- 

বর্তন করিয়া লন, এই জন্য মহাপ্রভু ইহাকে পরিত্যাগ 

করেন । তাহাতে হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রাণ- 

ত্যাগ করেন । 

দ্বিজ হরিদাস রাড়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলের মুখটা 

ও নৃসিংহের সন্তান ।' নিবাস টেঞা বৈদ্পুরের এক ক্রোশ 

দক্ষিণে কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম। ইনি শ্রীনিবাসাচাধ্য অপেক্ষা 
অনেক বয্লোজোষ্ঠ ছিলেন । মহাপ্রভুর অপ্রকট হইলে ইনি 

প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সন্কল্প করেন। 

“দি হরিদা াঁচা্ধা প্রভু অদর্শনে। 
দেহত্যাগ করিষেন করিলেন মনে ॥* 

মহাপ্রতু স্বপ্রে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন, 

এবং বুন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে বলেন, হরিদাস এই স্বপ্রাদেশে 

আত্মহত্যা না করিয়া বৃন্াবনে যাইয়া বাস করেন। শ্রীদাম 

ও গোকুলানন্দ নামে হরিদাসের ছুই পুত্র ছিল, এই পুত্র 

প্রীনিবাসাচার্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। মাঘ মাসের 

রুষ্ণা একাদশী তিথিতে হরিদাস অপ্রকট হন। 

চরিত-শাখ।। 

শ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর আবির্ভাবের সময় হইতে বঙ্গতাষায 

চবিতরচনা বিশেষরূপে প্রবর্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্ঠচরিত সম্বন্ধে 

নিযনলিখিত গ্রস্থগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বৃন্দাবন 

দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্ত মঙ্গল, লোচন দাসের 

চৈস্ধন্ত মঙ্গল, রৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত | 

এতদ্যতীত অন্ঠান্থ গ্রস্থেও আংশিক ভাবে চৈতন্তা,গিতের ঘটনা- 

বিশেষ দৃষ্ট হয়--যথা গোবিন্দের কড়চা প্রভৃতি। এই সকল 

গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থের বিশিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়_ যেমন 

চৈতন্ভভাগবতে মহাপ্রভুর নবদ্ধীপলীল! ও নিত্যানন্দ প্রভুর লীল! 

বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর লীলার ভৌগোলিক 

বিবরণ এবং প্রীতিহাসিক তথ্য বর্ণনাই জয়ানন্দদের চৈতন্যমঙ্গলের 

বিশেষত্ব । লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল মুরারিগুথের লিখিত 

স্কৃত চৈতন্তচরিতের বঙ্গনুবাদ। এতত্যতীত ভিনি ক্বি- 

জনছূর্লত কল্পনায় মুরারির কড়চার.অঙ্গসৌষ্ঠৰ সম্পাদন করিয়া- 

ছেন। লোচনদীসের চৈতন্যচরিতের বিশেষত্ব এই যে, মহা- 

প্রভুর চরিত-লেখকগণের মধ্যে এরূপ মধুরতাবে 'আর কেহ 

তাহার লীলাবর্ণনা করেন নাই। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রস্থথানি 

বৈষ্ণবসমাজের, সবিশেষ আদৃত। ইহাতে একদিকে যেমন 



এ. কঃ ২১৬১ 
পেশ আপি পাতি পাপী কি রা স্ 

মহাপ্রভুর মহিয়সী মধুর লীলা-মাধুধ্যের সরল বর্ণনা, অপর দিকে 

বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষঃব শাস্ত্রের শুক্মতত্বের সমাবেশ দেখিতে 

পাওয়া যায়। গোবিদ্দের কড়চার মহাপ্রভুর চরিতের অন্ত কোন 

ঘটন! লিখিত হয় নাই, কেবল দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণই এই গ্রন্থে 
বিবৃত হইয়াছে। নিয়ে এই সকল চরিতলেখক ও চরিত গ্রন্থের 

কিঞিৎ পরিচয় গ্রদান করা যাইতেছে। 

শ্রীচৈতন্তভাগবতের রচয়িতা! শ্রীবৃন্দাবন দাস। এই গ্রন্থের 
চৈতন্তভাগধত। প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইকপ ভণিতা 

ষ্টহর 
শরকৃকচৈতদ্ত নিভানঙগ টাদ জান। 

বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান ॥* 

এই গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায় যে, ইহার মাতার নাম; 

নারায়ণী যথা £-- 

£সর্বধশেষ ভূতা ভান বুঙ্গ।ঘন দাস। 

অবশেষ পাস্্র নারারণী গর্ভঙ্গীত ॥* 

এতদ্যতীত এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় পাওয়া 

যায় না। [ বিশেষ বিবরণ বৃন্দীবন দাস শবে দ্রষ্টব্য । ] 

অয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্তভাগবততই 

বাঙ্গালা ভাষায় চৈতন্যচরিতের আদ গ্রন্থ। জয়ানন্দ 

লিখিয়াছেন-_ 

£অ।দিখণ্ড মধ্যথণ্ড শেষথণ্ড করি। 

বৃন্দাবন দ।স রচিল মর্বোপরি ॥” 

এই গ্রস্থখানি পুর্বে চৈতন্যমঙ্গল বলিয়া অভিহিত ছিল। 

কষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্থচরিতামুতে লিখিত আছে £-- 

“বুন্দ।ষন দান কৈল চৈতন্যমঙগল। 

জাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ 

বৃন্দাবন দান পদে কোটি নমন্কার। 

এহি গ্রন্থ করি ঠেহে! ত।রিল সংসার । 

নারায়ণী কোম্যয় উচ্ছিঃ ভাজন। 

তার গর্ভে জন্মিল! শ্রাদাস বৃন্দাথন ॥" 

ঞ্লোচনদীসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হওয়ার পরে বৃন্দাবন 

ঈাসের গ্রন্থথানি চৈতন্তভাগবত নাঁমে অভিহিত হইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। প্রেমবিলাসকার এই 
নাম পরিধর্তনের একটা হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্যথা-_ 

“চৈতস্য-ভাগবতের নাম চৈতগযুমজল ছিল। 

বৃন্দ।বনের মহস্তের। ভাগবত আখ! দিল ॥" 
$ 

বাহাই হউক, এই গ্রন্থথানি চৈতন্ভভাগবত বলিয়াই প্রসিদ্ধ 
'এ্ধং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষ আবরণীয়। ইহার স্থানে 

* স্থানে খুরারিগুপ্ের চৈতন্তচরিতের বিশুদ্ধ অনুবাদ দৃষ্ট হয়। 
/ 

মধ্য খণ্ডে লিখিত *আগ্তাশক্ির স্বতিও মার্কেয়-পুরাপাস্তর্গত 

দেবীমাহাত্ময চণ্ডীর স্থান বিশেষের অনুবাদ । 

কবি জয়ানন্দ গ্রন্থের নানা স্থানে* এইরূপে 

আত্মপরিচয় দিয়াছেন £--- 

*গুত। স্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। 

জয়ানন্দের জন্ম মাঙ।মহ গৃহঘাসে। 

গুহিঅ। নাম ডিল মাঁএর মড়।ছিজ। হামে। 

জয়ানঙ্গ নাম ছৈল চৈতচ্য প্রসাদে ॥ 

জয়ানন্দের বাঁপ নুবুদ্ধ মিশ্র গোসাঞি। 

পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞ্চি | 

পূর্বে গোসাঞ্জির শিষ্য পুস্তকলিখনে। 

আপনে চিস্তএ পঠ যত শিষাগণে ॥ 

ঘাপ তবুষ্ধি মিশ্র তপক্কার ফলে। 

জয়।নন্দ জন্ম ছল চৈতন্য-মঙ্গলে ॥* 

*শুকু। দ্বাদপী তিথি বৈশাপ মাসে। 

জর।নন্দের জনম হৈল সে দিবসে । 

গুহিঅ| নাম ছিল মায়ের মড়াছিঅ। বাদে। 

জয়ানম্দ ন।ম হৈল চৈত্চ্য প্রসাদে। 

ম! রোদিনী খবি লিত্যাননের দাসী। 

জাঁর গর্ভে জশিঞ] ঠৈতচ্য।নঙ্দে ভ।পি ॥” 

চৈভস্তমজল। 

“খুড়া জেঠ। পাষণ্ড চৈতহ্ো অল্প ভক্তি। 

বাণীন।থ মিশ্র ঘট. রাত্রি উপবাঁসী। 

ভুর্ববাদ। ভারতী যাস জগৎ প্রকাশি ॥ 

জার পুত্র মানন্দ বিদাড়ূহণ। 

সর্ধবশান্তে যিণারদ সর্ববহথ লক্ষণ ॥ 

তার ভ৷ই ইন্জ্রয়ানন্দ কবীল্ত্র ভারতে। 

অল্পকালে শব্দীর ছ।ডিল পৃথিধীতে॥ 

জেঠ! বৈঙ্ণনমিশ্র সর্ধবতীগ্লত। 

ছোট জাই পাফানন্দমিশ্র ভাগবত] 

বন্দ)ঘটি বংশে রণুনাথ উপাসক। 

তার সধো জয়াননা চৈতগ্যতাষক ॥ 

এত দুরে বৈরাগাথগ্ সাঙ্গ হৈল। 

গাইব সন্ন্যাস খণ্ড মন প্রক।শিল। 

চিন্তিঞ। চৈচগ্য গদাধর পাদদন্দ। 

বৈরাগ্য খণ্ড সাঙ্গ হল গাএ জয়ানন্দ €* 

“জয়ানন্দের ঘপ হুবুদ্ধিমিশ্র গোস।ঞ্ি । 

চৈতন্তচরণ ধান ইং বই নাঞ্ি॥ 

চিন্তিয়। চৈতন্য গদাধর পাদদন্থ। 

'আনন্দেতে তীর্ঘথণ্ড গায় জয়ানপ্দ |" 

“টচৈতন্ক চলিল গৌড়দেশে 

প্ীজগন্ন।থের আজ্ঞা বিশেষে | 

গতুক্গন! তত্রখ পাড়, ) ছাড়িয়া জনথরগড়? 

মরেো। নগরে ঘাস! করি। 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈধাব চরিতশীরা) টি ১১৬ পর বাঙ্গাল সাহিত্য (বৈষব চরিতশাঁখা) 

রেমুণ! বা বিঞা, হাতমে রিল দি, শ্রীভাগবত করো রা সান | 

জলেশবরে রহিল! শর্বধরী ॥ গুণরাজখান্ কফৈল শ্রীকৃষবিজয়॥ 

ছাড়িঞ| দেষশরণ, প্রবেশিল। মান্দারণ, জয়দেব যিদ্যাপতি আর চণ্তীদাস। 

ঘর্ধমানে দিল দরশন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র তার! করিল প্রকাশ ॥ 

জোষ্ঠ মাসের তাঁতে, তগ্ত সিকতাপথে, সার্ধতৌম তটট চার ব্যাস অবতার । 
তরু তলে করিল শরন॥ চৈতন্তচরিক্র আগে করিল প্রচার ॥ 

বর্ধমান সম্মিকটে, ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে, চৈতভ্যসহঙ্র নাম প্লোক প্রবন্ধে। 

আমাইপুর! তার নাম। সার্বভৌম রচিকা কেষল প্রেমানন্দে। 
তাহে স্বুদ্ধিমির, গোসাঞ্রির পূর্ব শিষা, প্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞ্রি মহাশয়ে। 

তার ঘরে করিল বিশ্র(য ॥ সংক্ষেপ করিল ডিহি গোষিন্দধিজয়ে 

তাহার নন্দন গুআ!, জয়ানন্দ নাম খুঞা, আ।দিখণ্ড মধাথণ্ড শেবখণ্ড করি। 

রোদিনী রাক্ষিল তার লঞ্া। হীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি ॥ 
রোদিনী তোজন করি, চলিল। নদিয়াপুয়ী, গৌরদাস পর্ডিতের কবিত্ব হু্রেণী। 

বার়ড়। উত্তরিল। গিঞ|॥ সঙ্গীত প্রন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ 

আশ্চর্ধা বিজখণ্ড, কেধল অম্ুতকুণ্, সংক্ষেপে করিলেন ডিছি পরামনন্দগুপ্ত। 

কর্ণরদ্ধে, জগজন পিএ। গৌরাঙ্গ -বি্ঞয়্ গীত শুনিতে অন্ভুত ॥ 
চৈতম্তপদারধিন্দ, সধাময় মকরন্দ, গোপালধন্থ করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে। 

জ্রযানন্দ সেই আশে জীএ |” চৈতম্তা-মঙ্গল তর চামর িচ্ছন্দে 

“জ্রীবীরদ্র গোসাঞ্ির প্রসাদম।ল। পাঞ। ইযে শব চামর সঙ্গীত বাদ্যরমে। 

প্রঅভিরাম গোসাঞ্ির কেবল ঘর পাঁঞা ॥ 

গদাঁধর পণ্ডিত গোসাঞ্জির আজ্ঞ। শিরে ধরি। 

হীচৈতগ্য-মঙ্গল কিছু গীত প্রচরি ৪ 

“অভিরাম গোনাঞ্ির পাদোদক প্রসাদে। 

পণ্ডিত গৌনাঞির আজ্ঞা চৈতন্য আশীর্ববাদে | 

জগ্মানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাঁএ শেষে ॥ 

আর শত শত কবি জন্মিব অপার । 

চৈতন্তমঙ্গল তীর! করিষ প্রচার ॥ 

চিত্তিয়। চৈতগ্যগদ| ধরপদদ্দ্। 

: আদিখণ্ড জয়ানগগ করিল প্রবন্ধ ॥" 

ঘাপ স্ববুদ্ধিমিশ্র তপস্তার বলে। কি চৈতন্-জীবন ও গান পালা বিশেষে বিভক্ত করিবার 

০ নয় খণ্ডে বয় গ্রচথের বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই 
কোন্ শকে জয়ানন্দের জন্ম ও কোন্ শকে টৈতন্তমঙ্গল ৯ খণ্ডের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন-_ 

সম্পূর্ণ হয়, এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে কোন কথা লিখিত নাই। এপ্রথমেত আদিখও যুগ ধর্ম কর্ম। 
তবে গ্রস্থবর্ণিত ঘটনাবলী ও তখনকার বৈষুব সাহিত্য | দ্বিতীয় নদীয়াধণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম ॥ 
আলোচনা দ্বারা অনুমান হয় যে, ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শকের তৃতীয়ে বৈরাগ্যথও ছড়ি গৃহবাস ॥ 

মধ্যে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। কবি ম্বচক্ষে চৈতন্যদেবের কাধ্য- চতুখে সন্গ্যাদখণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস | 

রুলাপ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও তাহার আভাস পঞ্চমে উৎকলখণ্ড গেল নীলাচল । 

দিয়াছেন-_ বষ্ঠে প্রকাশখণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল ॥ 

সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নান তীর্থ করি। 
« নয়ীয়ার লোক হত তার তুমি আখি। 

অষ্টমে ধিজয়থণ্ডে গেল! ফৈকুষ্ঠপুরী॥ 
এ ধোল স্বরূপ তাছে জয়াননদ সাখি।” নি রিভ নালা 

কৰি গ্রন্থের প্রথমাংশেই তৎপূর্ববর্তী অনেকগুলি বঙ্গীয় ুগরাঘতার জত করিল গৌরাঙ্গ । 
গ্রন্থকার ও বৈষ্ণব গ্রন্থসমূছের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার এই নবখণ্ড গীত চৈতচ্কামঙ্গল। 

তালিকাটা উদ্ধত করিলাম-- শুনিলে নকল পাপ যাএ রদাতম।” 

“চৈতন্ত অনন্ত রগ অনস্তাযতার। জয্লানন্দের চৈতন্ঠমঙ্গল হইতে আরও জানিতে পারি যে, 
অনস্ত কথীন্তে গাও মছিঅ! জাহার। এক সময়ে শ্রীহট্টে মহামারী উপস্থিত 'হইয়াছিল। অধিবাসিগণ 
রাঙ্াযণ করিল বালসুকি মহাকঘি। দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। সেই মহা মড়কের সময় নীগীম্বর 
পাঁচালী করিল ক্লুতিবার অনুতবি চক্রবর্তী ও পুরল্গর মিশ্র মনত্রীক নবদধীপে পলাইয়া আমেন। দে 



সীল সী পপ শী পি পাল ্পিস্পি সি শি শি শশী শপ পিস শি শিশিশস্পীশি তা 

নবদ্বীপ এক সময়ে গৌড়াধিপ লক্ষ্ণসেনের প্রিয় রাজধানী 
বলিয়া প্রপিন্ধ ছিল, মিশ্র মহাশয়ের আগমনকালে সেই নব- 

দ্বীপের পূর্ববসমৃদ্ধি তখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও 

অসংখ্য মন্দির বিবিধ জাতির নিবাসভৃত অ্রালিকাশ্রেণী নব- 

দ্বীপের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। 

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে নবদ্ধীপে যবনের ঘোরতর উপদ্রব 

বাড়িয়াছিল। নবদ্ীপের নিকটবর্তী পিরলিয়! গ্রামের লোকের! 

অনেকেই যবন হইয়। যায়। নবদ্বীপের উপর পিরলিয়া গ্রামী- 

দেরই কিছু বেশী আক্রোশ, তাহার! মুসলমান রাজাকে জানাইল 
যে, নবন্থীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়। 
আর কি স্থির থাকিতে পারেন ? নবদ্বীপের ত্রাঙ্মণদিগকে ধরিয়! 

বন করিবার আদেশ করিলেন । গৌড়াধিপের আজ্ঞায় পির- 
লিয়৷ গ্রামিরা আসিয়। যাহাকে যাহাকে পারিল, যবন করিতে 

লাগিল। এই উৎপাঁতের সময় অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতই নবদ্বীপ 

ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাহাদের মধ্যে স্ুপ্রসিদ্ধ বাস্থদেৰ 

সার্বভৌম একজন । এই ছুঃসময়ে বিশ্বন্ূপের জাতকর্মাদি 

সম্পন্ন হয়। ব্রাঙ্গণাদির করুণ আর্তনাদে মহামায়ার দয়! হইল। 
ভক্ত কবি লিখিয়াছেন, মহামায়া দিগম্থরী থজ্জারপরধারিণী ভীষণ! 

কালী মুস্তিতে নিদ্রিত যবনরাজের নেত্রপথে সমুদিত হইলেন। 

শ্বপ্পে যবনর!জ অতিশয় ভয় পাইলেন । তাহাব মৃতিগতি ফিরিল, 

তিনি নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিলেন না, 

নবদীপবাসীকে অভয় দ্রান করিলেন। এখানে একটা কথা 

বলিবার আছে। কবি জয়ানন্দ একজন পরম বৈষ্ণব ও তাহার 

খুড়া জ্যেঠা এবং পূর্ববপুরুষগণ রামোপাসক ছিলেন। তিনি 

বিষু অথবা হনুমান্ কর্তৃক মুসলমানরাজের দপচুর্ণকাহিনী বর্ণনা 

করিলেন না কেন ? আমাদের বোধ হয় কবির বর্ণনার মধ্যে 

কিছু সত্য ঘটন! প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে চৈতন্তদেবের অত্যুদয়ের পূর্বে 

বঙ্গের সর্বত্রই শাক্তগণের বিশেষ প্রাছুর্ভাব ছিল। শান্তগণের 

কোনরূপ অনুষ্ঠানে দৈবগতিকে মুসলমানরাজের মন ফিরিয়া ছিল, 

ভাই বোধ হয় গৌড়াধিপ উত্ত্যক্ত নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান 

করিয়াছিলেন । পূর্বে সমুদ্র যেমন স্থির ভাঁব ধারণ করে, মহা- 

প্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্বে নবদ্বীপ সেইরূপ শাস্তভাব ধারণ 

করিয়াছিল। 

কৃষ্দাস কবিরাজের শ্রীচরিভামৃতের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের 

প্রচৈতস্তচরিতামত শেষে এইরূপ ভণিতা আছে ২. 

“রূপ রঘুনাথ পদে জার আশ। 

চৈতন্তচক্সিতামৃত কহে কৃক্ঘ1ন 1” 

নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় তাহার সুবিধ্যাত্ত প্রার্থনা পুস্তকে 

লিখিয়াছেন £- 
৯$৪৪৪। 

বাঙ্গাল সাহিত্য (বৈষুব চরিতশাখা) [ ১১৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈষ্ণব চরিতশাখা) 

৩৩ 

পপ শিপ পপ পপ 

“কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, 

জে রচিল চৈতন্য চরিত।* 

ইনি গোবিন্দলীলামৃত, ক্ৃব্বকর্ণামৃতের টাকা এবং 

শ্রীচৈতন্তচরিতামূত এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

এতদ্যতীত আরও কতকগুলি সহজীয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ইহার 
নামে প্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ গোস্বামী 

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অপ্রণালীবন্ধ। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় 

স্থপণ্ডিত ব্যক্তি কখনও সেরূপ গ্রন্থের প্রণেতা নহেন, ইহাই 
বৈষ্ুবসম্প্রদায়ের বিশ্বীস। কষ্খদাস বিনয়ের খনি । তিনি নিজ 

গ্রন্থে আত্মপরিচয় দেওয়। অত্যন্ত অসঙ্গত মনে করিতেন, তথাপি 

আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছদে তিনি কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান 

করিয়া পিখিয়াছেন £__ 

«আপনার কথ! লিখি নিলজ্জ হইয়া । 

নিত্যাননন গুণে লেখ! উন্নত করিয়া ॥” 

কিন্তু তাহার এই আম্মপরিচয় কেবল গৃহত্যাগের হেতুর 
বিবরণ মাত্র-কেবল নিত্যানন্দ প্রভুর দয়ার পরিচয় মাহ 

তথাপি ইহাতে তাহার সাংসারিক জীবনের কিছু কিছু পরিচয় 

পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন-- 

£অবধৃত গোসাঞীর এক ভূত্য প্রেমধাম। 

দীন কোন রামদাস হয় তীর নাম॥ 

আমার আলয়ে অহোরাত্র সন্ধীর্তন। 

তাহাতে আইল তেহে! পাঞা নিমন্ত্রণ | 

সঃ দর ফা ঞ 

গুণাব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্া। 

শীমুষ্তরি নিকটে তেহে! করে সেবাকার্ধ্য 1” 

এই কয়েক পঙক্তি পাঠ করিয়া বুঝা যায়, কৃষ্ণদাসের 

ংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। তাহার বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহের 

নিত্যপুজা হইত। পুজকের নাম ছিল-_গুণার্ণব মিশ্ব। মধ্যে 

মধ্যে তাহার বাড়ীতে ২৪ প্রহরী কীর্তন হইত । তাহাতে বৈষ্ণব- 

গণের নিমন্থণ হইত । তাহার একটি ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গে 

তাহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহার 

তেমন বিশ্বীস ছিল না। ইহাতে কৃষ্ণদাঁস তাহাকে ভতৎদনা 

করেন, যথা শ্রীচরিতামুতে 27 

«চৈতগ্য গোসাঁঞীরে তার হ্দৃঢ় ধিশ্বাস। 

নিত্যানন্দ প্রতি তার ধিশ্ব'স আভাস। 

ইহ! সুনি রামদাসের দুঃখ হল মনে 

তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু উৎসনে ॥” 

রামদাস প্রভু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের 

গ্রতি অনাদরের কথ শুনিয়া ভ্রাতার প্রতি কুষ্ণদাসের ক্রোধ 
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উপস্থিত হয়। এমন কি তিনি' ভ্রাতাকে ভত্না করেন, 
বৈঞ্ণবের ক্রোধে তাহার ভ্রাতার সর্বনাশ ঘটে। কিন্ত নিত্যা- 

নন্দের প্রতি অচল ভক্তি প্রদর্শনে এবং ভ্রাতাকে সৎপথে আনয়ন 

করার চেষ্টার ফলে কঞ্জদালের সৌভাগা উপস্থিত হয়। বখা-- 

“ভাইকে তৎলিহ মুক্রি হই! এই গুণ। 

সেই রাঙ্রে গ্রডু মোরে দিলা দরশন ॥ 

নৈহাটা নিকটে ঝাঁমটপুর গ্রাম। 

তাহ! হবপ্লে দেখ! দিল| নিতা।নন্দ রাম ॥* 

কেহ কেহ বলেন, এই ঝামটপুরেই কৃষ্*দীসের বাটী ছিল। 

সে কথার বিশেষ প্রমাণ কি আছে বলা যায় না। কিন্তু এই- 

স্বানই কবিরাজ গোস্বামীর পাট বলিয়া বিখ্যাত। এখনও এই 

স্থানে তাহার স্থাপিত শ্রীমূর্ঠি পূজিত হইতেছেন। কৃষ্ছদাস 

স্বপ্রযোগেই বৃন্দাবনশ্যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হন যথা-_ 

অরে কৃষাদাস ন। করত তয়। 

বুন্দাধনে জা তাহ। সর্বব লভ্য হয়। 

এত ঘলি প্রেরিল! মোরে হাত লাগি দিঞা!। 

অন্ত্ধ1ন কৈল। প্রভু নিজ গণ লএঃ11” 

ইহার পরেই কৃষ্ণদস শ্রীতৃন্দাবনে যাত্রা! করেন। শ্রীবৃন্দাবনে 

্রীরূপ গোস্ব'মী ও রথুনাথ গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষ্ণব শাস্ 

শিক্ষা করেন ও ভজননিরত হন। প্রেমবিলাস, কর্ণামৃত 

ও বৈষ্ণবদিগ্দর্শিনী গ্রতৃতি গ্রন্থে ইহার জম্ম, লোকাস্তর- 

গ্রাপ্তি ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত 

হইয়াছে। 

কষ্তদাস কবিরাজ পরম ভক্ত ও ভজ্জননিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন । 

প্রীমন্ধান গোস্বামী ইহার শিক্ষাপ্তরু। ইনি চৈতন্তচরিতামৃত 

গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন-_ 

«উহার সাঁধন রীতি স্বনিতে চমৎকার। 

, নেই রঘুনাথ দাম প্রভূ গ্নেআমার ॥ 

কৃষ্চদাসকে কেহ কেহ বৈগ্য, কিন্ত অনেকে বলেন, তিনি 

ব্রাহ্মণ ছিলেন । ্রীনুন্দাবনদাম হইতে শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামীর 

সম্পাদিত গ্রীচৈতন্তচরিতাদুতে ইঠার যে সংক্ষিপ্ত জীবণী প্রকাশিত 

হইবাছে, তাহাতেও এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাদের 

যুক্তি এই, কবিরাজ গোস্বামী বৃদ্দাবনে মদনমোহন বিগ্রহের 

সেবাধিকারী ছিলেন । এই সেবাধিকার ত্রাঙ্গণ ভিন্ন অপর কোন 

জাতির লাভ করিবার যোগ্যতা ছিল না। কবিরাজ উপাধি 

ব্রাহ্মাণরও আছে । রসমঞ্রীসং ্রার্থনাষ্টক নামক আট শ্লোকও 

কবিরাজ গোস্বামীর রচিত। এই হ্লোকাষ্টকেও ইনি শ্রীরঘুনাথের 

আনুগত্য শ্বীকার করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর মগ্র-শি্য। 

টনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, প্রীচৈতন্চরিতামৃতরচনার সময়ে ইনি 

অত্যস্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। বথ1-_“আমি বৃদ্ধ অয়াতুর লিখিতে 

কীপয়ে কর” ইত্যাদি। ইনি সংসারত্যাগ করিয়া বৈরাগায 
অবলম্বন করেন। রাঁধাকুণ্ডে ত্রন করিতেন এবং সেইথানেই 

মানবলীল! সংবরণ বরেন। এই স্থলে অগ্ভাপি ইহার 

সমাধি বর্তমান। 

ইহার কৃত এ্রীচৈতন্যচরিতাষৃত গ্রন্থখানি বৈষব সমাজে 

পৃজনীয়। প্রীবৃন্দাবনের বৈষণববৃনের অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিত 

হয়। কৃষ্ণদাস তাহাদের উৎসাহেই এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত 

হন। যথ| £-- 

“আর যত বৃন্নাবনবাসী ভক্তগণ। 

শেষ লীল। গুনিতে সভার হল মন। 

মোরে আভা| করিল সভে করুণ! করিয়া! 

ত| সভার বে।লে লিখি নিরজ্জ হইয়া ॥” 

হ্ুতরাং মহা প্রভুর শেষ লীল! বর্ণনাই এই গ্রন্থের এক প্রধান" 

তম লঙ্গ্য। শ্রীস্ব্ূপ দীমোদরের সংস্কৃত কড়চা গ্রন্থ এবং 

্রীরঘুনাথ দাসের কড়চা শ্লোকই এই লীলা রচনাসঘন্ধে 

ইহার প্রধান উপাদান। অন্তালীলায় মহাপ্রভৃর দিব্যোম্মাদ 

বর্ণন প্রেমিক ভতক্তগণের ব্বৎকর্ণের রসায়নসত্ীবনী সুধা। 

তাহার কথিত এক একটি প্রলাপ পদ ভাব-সাগরের কোটি 

কোট মহাতরঙ্গের লীলাস্থল। 

এই শ্রন্থখানি অশেষ পাত্ডিত্য-পূর্ণ। শ্রীমপ্তাগবতের 

সার স্বরূপ বহুল প্লোকরত্বে ইহার কলেবর সমলম্কৃত। তদ্ধয্তীত 

অলঙ্কার শাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুস্তল, অমরকোষ, আদিপুরাণ, 

উদ্জ্রলনীলমণি,  উত্তরচরিত,  উদ্ধাহতত্, উপপুরাণ, 

একাধশীতব, মুবারিকৃত কড়চা, রূপগোস্বামিকৃত কড়চা, 

শ্বব্ূপগোস্বামিকূত. কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামিককৃত 

কাবা প্রকাশ) কিরাতার্জুনীয়, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্র 

গোগীগ্রেমামূত, গোবিন'লীগামৃত গৌতমীয় তন্ত্র (বৃহৎ ও 

লঘু), চৈতন্তচন্ত্রোদয়। চৈতগ্ভাগবত, জগনাথবল্লভ নাটক, 

দাঁনকেলিকৌমদী, নাটকচন্দ্রিকা, নামকৌমুদী, নারদীয় পুরাণ 

(লঘু ও বৃহৎ নৈষধ, গ্যায়, পঞ্চদশী, পল্মপুরাণ, প্যাধলী, 

পাণিনি, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মমংহিতা, বরঙ্গাগুপুরাণ, ভক্তিরসা- 

মৃতদি্ধু,। ভগবদগীত1, ভাগবত-সন্দর্ ভাবার্থদীপিকা, মন, 

মহাঁতারত, যামুনাচাধ্যস্তব, রঘুবংশ, ললিতমাধব, বিদ্ধমাধব, 

বিশ্বপ্রকাশ, বিষুপুরাণ, শান্করতাষ্য, যটটসনর্ড, স্তবমালা (রূপ 

ও রঘুনাথকৃত ), সামুদ্রিক, সাহিত্যদর্পণ, হরিভক্কিবিলাস ও 

হরিভক্তিস্থধোদয়, প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সারগর্ভ বচনা্দি 

উদ্ধত হইয়াছে। কিন্তু এই সকলই এই গ্রন্থের বহিরগ 

গৌরব। তক্তিপ্রেম ও ভগবন্মাধুত্যই এই গন্থের প্রাপ 

শ্রীগৌরাঙই ইহার আত্মা! । | 
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ইহার প্রতি ছত্রই অমৃতবষী, প্রতি ছত্রই গোলোকের আনন্দ 

খুধার পরিপ্লত। ইহার প্রত্যেক কথাই শুত্রেবৎ বহুলতব- 

দিবহে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উত্তিই আনন্দতত্বের অক্ষয় 

উৎ্ল। এই চরিতামূত শ্রীকবিরাঞ্জ গোস্বামীর দিদ্ধাবন্থার 

্রস্থ। বিাঁধধ তাত্বিক বিচার ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অদ্ভুত 

সমাবেশ দেবিতে পাওয়া যায়। লঘু ভাগবতামৃত, হরিতুক্তি- 

বিলাস, যট্্সনর্ভ, ভক্িরলামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও 

্ীাগবতের কুসিদ্ধান্ত সমূহ প্রচুর পরিমাণে এই গ্রন্থে 

সংগৃহীত হইয়াছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, 

উ্টরামানন্দমিলন, শ্রীক্প সনাতনের শিক্ষা ও শ্রীরূপের মাটক- 

বিচার অস্ভীব পাস্তিত্যের পরিচানক। অথচ ইহার কুত্রাপি 

শুক্তর্কের কঠোরতা নাই, সর্বত্রই মহাপ্রভুর মনে পপ্রেমভক্তির 

বরসপ্রতধাহে তক্ত পাঠকগণের হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্ত 

হয়। এই চৈতন্ত চরিত গ্রস্থের মধ্য এই গ্রস্থথানিই সর্বা- 

পেক্ষা আদরণীয়। এই গ্রন্থ খানি বৈষ্ণৰগণের গৃহে গৃহে 

পু্জিত হইতেছে। 

প্রীচৈতন্তমঙ্গলের রচগ্সিতা -লোচন দাস। ইহার জীবনবৃত্ত 

লোচন দাস শবে দ্রষ্টব্য। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল শ্রীটৈতন্ত- 

শ্রীচৈতগ্তনঙ্গণ। . চরিত সম্বন্ধে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ 

নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় লিথিয়। গিয়াছেন। 

«গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, জার কর্ণে প্রঘেশিল|, 

হাদয় নিদ্দুল ভেল তাঁর ।” 

এই মধুর লীলা লোচনের সুললিত তুলিতে যেন্ধপ উজ্জল 

তাবে সুচির্রিত হইয়াছে, যেক্ধপ মধুমরী চিত্তাকর্ষণী ভাষায় গ্রথিত 

হুইস্থাছে, অন্য কোন লীলালেখক সেরূপ মাধুধ্যময়ী ভাষায় এই 

মধুর লীলা পিখিতে সমর্থ হন নাই। লোচনের সরল কবিতার 

প্রবল আকর্ষণে বাঙ্গালী হয় কোন সময়ে এই ভূবনপাঁবনী 

লীলায় যে অত্যধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয্াছল, এখনও তাহার 

প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। চৈতন্ততাগবতের স্তায় এই এইখানিও 

প্রধানতঃ আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত । কিন্ত 

লোচন দাস এই গ্রন্থে একটি হুত্রখণ্ড লিখিয়াছেন। এই খণ্ডে 

মঙ্পলাচরণ, বন্দনা, প্রশ্ন, শ্রীকূষণের উত্তর, নার মুনির গৌররূপ 

দর্শন, কলিখুগাবতারের প্রমাণ, শ্রীকুষ্ণের অবতারকারণকথা 

ও নিজ নিজ অংশে দেবগণের জন্ম ইত্যাদি বিষয় লিখিত 

হইয়াছে। এই অংশ গ্রস্থকারের ত্বীয় অগ্ুভাঁবলব। 

অতঃপর আদিখণ্ড হইতে প্রীগৌরাঙ্গ লীলা! বর্ণিত হইয়াছে । 

লোচনদাঁম সুরারি গুধের চৈতগ্চরিত হইতেই তদীয় গ্রন্থের 

এরত্তিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । কিন্তু এই গ্রন্থের বহুল 

ছগাঃগাজার উপরে রচিত হইয়াছে । তাঁহার 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব চরিতশাখা) 1 ১১৯ ্ বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ণব ঠরিতশাখা) 
২. শপ শত নার 

চাপের রাত ০০০ সিসি 

সায় ভগবন্তকের ভক্তি যে যোগঞ্জ বা! প্রত্যক্ষবত, যথার্থ বৈষণব- 

গণের ইহাই ধারণা । তিনি যে মুরারি গুণের চৈততচরিত 

হইতে শ্ত্রীগৌন্সাঙ্গলীলার ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার " 

্রশ্থেও উহার পরিস্ফট স্থাক্কতি পরিলক্ষিত হয়। যথ1--. 

“অধিকারী নছে+। তবু করে! পরমাদ। 

গৌর। গুণ মাধূগীর্তে বড় লাগে সাধ। 

শুরারি পত বেন বৈনে নহন্ধীপে । 

মিরন্ত খ।কে গোঁরাটাদের সম্গীপে ॥ 

সর্ঘবতত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ। 

গৌরগদারবিন্দে ভকত প্রধীণ ॥ 

জন্ম হৈতে ঘালক চরিত্র জে জে ফৈল। 

জাদ্য।পাস্ত জত জত প্রেম গুচাগিল। 

দ্বামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাহাসরে। 

আদ্যোপান্ত জত কথ| কছিল গ্রকারে ॥ 

প্লোক ছলে হৈল পুধি গৌরাঙ্গচরিত। 

দাসোদর সংব।দ মুরারি মুখোচিত | 

স্ুনিয়া আমার মনে যাড়িল পিরীঙ। 

পশচ।লী প্রধন্ধে কহে। গৌরালচরিত ॥" ্ 

ফলতঃ সুরারিগুপ্তের চৈতন্তচরিতই লোচনধাসের চৈতগ্- 

মঙ্গল রচনার প্রধানতম উপাদান। মুরারিগুণডের কড়চাত্রে 

স্বীয় কবিখের রত্তরাজি গীথিয়া লো5নদাস যে শ্রীগৌরাঙ্গ 

চারিতহার গ্রথিত করিয়াছেন, উ্। ভক্তগণের কগস্থ্যণ এবং 

অতীব আদরের ধন। পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্বববঙ্গে এখনও স্থানে 

স্থানে এই গ্রন্থ পুজিত হইতেছে। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর কার্্যলীল! 

এবং বিবাহ বিশেবন্ধপে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহবর্ণন নিরতি- 

শয় চিন্তাকর্ষক। মধ্যখণ্ডে প্রেমময় গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনে অগ্তি 

অদ্ভুত কবিত্থ প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে। শেষখণ্ডে মহাপ্রহথর 

দক্ষিণ ও পশ্চিম তীর্থের বর্ণনা] আছে এবং উপসংহারে মহা- 

প্রহর তিরোধান-কাছিনী বধিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবত 

ও চৈতন্তগরিভামুতে তিরোধানের বিবরণ লিখিত হয় নাই। 

তিনি যে ষে স্থানে মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুবাদ করিয়াছেন, 

সেই অনুবাদ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষাতে লোচনের 

যথেষ্ট অধিকার ছিল। লোচন দাঁস রায় রামানন্দের জগন্নাথ” 

বল্পভ নাটকেরও অতি সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন । 

মুরারি গুপ্রের কড়চার অগ্বাদ ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গটরিতের 

অপর কোন ঘটন।র সমাবেশ এই গ্রন্থে অতি বিবল। স্বতরাং 

পরবর্তী চরিতলেখকগণ এই গ্রন্থ হইতে সবিশেষ সাহাঘা 

প্রাপ্ত হন লাট। 

এ ছাড়া চুড়ামনিদাসৈর 'চৈতগ্ঠচরিত,শঙ্করভটের নিমাইসক্যাসঃ 

মনঃসস্তোধিণী এবং গোবিন্দদাসের কড়চা পাওয়া গিয়াছে 
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চূড়ামণিদাসের চৈতন্তচরিত কতকটা লোচনদাসের গ্রন্থের মত, 

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, মহাপ্রভূর জস্মশ্রবণে বৌদ্ধগণও 
অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহাতে মনে 

হয় গ্রন্থকার গৌরাঙ্গভক্ত হইলেও তিনি প্রচ্ছন্ন 

বৌদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সুললিত» মধ্যে মধ্যে 
অনেক নৃতন কথা আছে। এই গ্রন্থের দুইশত বর্ষের প্রাচীন 
পুথি বাঁহির হইয়াছে। 

শঙ্করভট্রের নিমাই সন্যাস ক্ষুদ্র গ্রন্থ । ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের 

শন্কর ভট সন্ন্যাসকাহিনী অতি মর্মম্পর্শী করুণরসে বিবৃত 
হইয়াছে। 

গোবিন্দদাসের কড়চায় মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অনেক 
গোবিন্দ দাস কথা অতি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। 

গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন__ 

চূড়ামণি দাস 

“বর্ধমান কাঞ্চন নগরে মৌর ধাম। 

ছামদাস পিতৃ নাম গোবিদ্দ মোর নাম ॥ 

অস্ত্র হাত| বেড়া গড়ি জাতিতে কামার। 

মাধবী নামেতে হয় জননী আমার। 

আমার ন।রীর নাম শশিমুখী হয়। 

এক দিন ঝাগড়|। করি মোরে কটু কয়॥ 

নিগুণ মুর বলি গালি দিল মোরে 1 

সেই অপমানে গৃহ ছাড়লাম ভোরে ॥ 

চৌদ্দ শ ত্রিশ শকে ঘাহিরেতে যাই। 

অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই ॥ 

ক্রমে পন ছিনু আমি কাটোয়ার ধাম। 

সেখ! আসি শুনিলাম শ্ীচৈতচ্যের নাম ॥ 

সকলেই চৈতচ্েরে ষাথানিয়। বলে। 

তাহা শুনি ছুটিল।ম দর্শনের ছলে ॥ 

সধ দিন চলিয়া! আইনু মাঠে মাঠে। 

প্রাতে গঙ্গ। পেরিয়ে আইমু নদের ঘাটে। 

কটিতে গামঢা বাধা আশ্চর্য্য গঠন্ু। 

সঙ্গে এক অবধোত প্রফুল্ন বদন । 

তিন চারি সঙ্গী আরো! ন।চিতে নাচিত্তে। 

শ্বানে নাঙিলেন এভু গঙ্গার গর্ভেতে ॥ 

গৃহবিচ্ছেদের ছল! হৈল ভাগাক্রমে। 

তাই অ।ইলাম শীস্ত্র নবন্ধীপ ধামে ৫.৭ 

ঘাটে বনি এই লীগ! হেরিসু নয়মে। 

কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥ 

ঘাঁমিয়। উঠিল দেহ তিতিল ঘসন। 

ইচ্ছা! অশ্রু জলে মুহি পাখালি চরণ 

মোর ভাগ্যত্রমে প্রভু হেরিয়া আমারে। 

ক্লাড়ে আড়ে ঢাহিতে লাগিল। ঘারে বায়ে 
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তারপর গুড়গুড়ি আইল! বখন। 

চরণে ধরিয়! ভূমে গড়িন্থ তখন ॥ 

চরণের তলে মুই গড়াগড়ি যাই। 

হাত ধরি ঘসাইল] দয়াল নিমাই ॥ 

ডালি হাসি মোর সনে করি আলাপন। 

নাম জিড্ঞদিল! গরু করিয়া যতন। 

প্রভু যে কোন্ জাতি কিবা! তষ নাম। 

কিসের ধ্যঘসা কর কোথা তব ধাম। 

এত কৃপ। কেন মোরে অহে দয়াময় 

অধমের নামটা গেবিদ্দ দাস হয়॥ 

ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নান! কর্ম করি। 

এবে কিন্তু হইয়।ছি পথের ভিখারী ॥ 

বিষয় ছাড়িয়া! এমু প্রভু দরশনে | 

এে প্রতু দেহ স্থান ও রাঙগ। চরণে । 

বর্ধমান কাঞ্চন নগর মোর ধাম। 

স্কামদাস কর্দীকার জনকের মাম ।” 

এইরপে প্রথম দর্শন হইতেই গোবিন্দ কর্মকার মহাপ্রতৃয় 

অন্চর ও পরে দাক্ষিণাত্যত্রমণের সঙ্গী হইলেন। তিনি বরাবর 

মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়৷ অনেক নূতন কথা বর্ণনা করিয়াছেন। 
অপর কোন চরিত গ্রন্থে সে সব কথা নাই। আশ্চর্যের বিষয়, 

প্রাচীন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার এই গোঁবিনের কড়চার বিষয়ে 
কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ দাঁস আপনাকে অতি 
মূর্খ বলিয়া পরিচিত করিলেও অনেক উচ্চ তত্বকথার আলোচনা 

করিয়াছেন । সুশিক্ষিত অধিকারী ভিন্ন অপরের হস্তে একূপ কথা 

কখনই রচিত হইতে পারে না। আমরা গোবিন্দদাসের মুদ্রিত 

গ্রন্থই দেখিয়াছি । বন্থ অনুসন্ধানেও প্রাচীন পুথির অস্তিত্ব বাহির 

হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থের রচনা অতি প্রাপ্জল, অতি স্থুললিত এবং 

মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বনৈপুণ্য আছে । ইহার ভাষা, ছন্দোবন্ধ ও 

রচনা-পারিপাট্য আলোচনা করিলে কখনই প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়! 

স্বীকার করা যায় না। এজন্য অমেকেই মুদ্রিত গোবিন্দ-কড়চার 
মৌলিকত শ্বীকার করেন না । অনেকে আবাঁর এমনও খলিয়। 
থাকেন যে, গোবিন্দ কর্মকার নামে কোন ব্যক্তি দাক্ষিণাত্য- 

যাত্রাকালে মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হন নাই। কিস্ত জয়ানন্দের 
চৈতন্তমঙ্গল হইতে আমর! জানিতে পারি যে, মহাপ্রভুর সন্যাস- 

যাত্রীকালে গোবিন্দ কর্মকার নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসঙ্গী 

হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবিস্দ কর্শাকারকে আমরা মহাপ্রত্র 
অনুচর বলিয়া স্বীকার করিতে পাঁরি। বৈষ্ণবসাহিত্যে যে সকল 
কড়চা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র গ্রন্থ । স্ভবতঃ 

গোবিন দাসও এন্পপ কোম ক্ষুদ্র কড়চা লিখিয়া থাকিবেন, 
তাহাই আধুনিককালে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া 'বর্তমান 
গোবিনধাসের কড়চার আঁকার ধারণ করিয়া থাকিবে। ৰ র 
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... এত ত 

জগজ্জীবন মিশ্র মনঃসন্তোধিণী রচনা করেন । এই গ্রন্থ এই গ্রন্থে ২৩ সংখা বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম সংখ্যায় | 

পাঠে জানা যায় মহাপ্রভুর পিতা অগন্নাথ মিশরের জ্ঠ- 

সনঃসস্তোধিবী। ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র এই গ্রন্থকারের পুর্বব- 

পুরুষ। পরমানন্দ মি হইতে ইনি অষ্টম পুরুষ। এই 

ড্র গ্রন্থে মহাপ্রতুর ভ্রমণবৃত্তাত্ত লিখিত হইয়াছে। 

এ কয়খানি গ্রস্থ ব্যতীত মহাপ্রভুর লীলাঘটিত আরও 

কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। যথা-__গ্রেমদাঁসের চৈততন্তচন্দরোদিয়- 

কৌমুদী, রামগোপালদাসের চৈতন্যতবসার, হরিদাসের চৈতন্ত- 

গুকনক্গবর্ণন, বস্তুনিরূপণ ও কৃষ্খলীলা অনুক্রম, দ্বিতীয় সংখ্যাক্ন 

পৃর্বোক্ত পাঁচ অবতারন্থ কথন, বিজয়পুরীর আগমন, তৃতীয় 

সংখায় বিজয়পুরীর সংবাদ, ভাগবত আন্বাদন। চতুর্থ সংখ্যায় 

রাঁজপুত্রের প্রতি কৃপা, পঞ্চমে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব রাজার কথা, 

ষষ্টে গ্রহুর শান্তিপূরে আগমন, সপ্তমে বৃন্দাবনে গমন, অষ্টমে 

মদনগোপাল-স্থাপন, নবমে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট প্রহর দীক্া- 

গ্রহণ, দশমে দিখিজয়িবিজয়, একাদশে কৃষ্ণদাস ত্রহ্মচারীর কথা, 

মহাপ্রহ্ব এবং গোবিনদাসের গৌরাখ্যান। এতন্মধ্যে | ছাদশে হরিদাসের আবির্ভাব ও গ্রভাববর্ণন, ত্রয়োদশ রাধারুষ্ণ- 

টৈতগ্চলো দন, পপ্রমদাসের চৈতহাচন্রোদয়কৌমুদী অপেক্ষাকৃত | ভজন, চতুর্দশে রূপমনাতনসংবাদ, পঞ্চদশ সংখ্যায় অদ্বৈত 
কৌমুদী বৃহৎ গ্রন্থ শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। | প্রহর বিবাহ, ষোড়শে সীতাদেবীর দীক্ষা, সপ্তদশে নিত্যাননের 

এ খাঁনি চৈতন্ঠচন্দরোদয়-নাটকের পুরাতন পদ্যান্থবাদ । আড়াই- 

শত বর্ষের অধিক হইল, এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । রচন| 

অতি স্থললিত ও ভাবপ্রবণ, গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে কোন 

গ্রস্থবিশেষের ভাবানুবার্দ পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয় না। 

ফবি গ্রন্থের শেষে ডাকিয়াছেন-- 

£কালসর্প ভয়ঙ্কর, প্রেমামৃতহীন নয়। 

অনাথ ডাঁকিছে গৌরহরি। 

প্রেমদাম অগেযাঁন। প্রেমমুচ দেহ দান, 

স্ুগ1কব শআন্মসাথ করি ॥" 

প্রাসদ্ধ রূসচ্জে কৰি গীতাক্রদাসের পিতা রামগোপাল দাস 

“চৈতন্যতবসার” লিখিয়াছেন | গ্রন্থথানি ক্ুদ্র, টৈতন্ত মহাপ্রভুর 

তর বুঝাইবাঁর চেষ্টা করা হইয়াছে । গৌরাখ্যান-গ্রন্থ “নিগম? 

নামেও পরিচিত । এখানি সহলিয়। সম্প্রদায়ের গ্রন্থ । 

মহাপ্রভুর লীলচবিত লইয়া যেমন বভ ভক্ত চৈতগ্যচরিত 

রচনা! করিয়া গিয়াঁছেন, সেইরূপ বহু কবি অদ্বৈত, নিত্যানন্দ 

গ্রচতি বহু মহাম্মার লীলা গ্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুটি- 

সাধন করিয়াছেন । 

হুরিচরণ দাঁস নামক এক ব্যক্তি অদ্দৈতমঙ্গল লিখিদাছেন। 

গ্রন্থে হরিভরণ দ[সের কোন ৪ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই গন্থে 

অগ্বৈতমঙ্গল লিশিত আছে যে, গ্রন্থকার আচার্য প্রড়র 

পুক্প অচ্যুতানান্দের শিথ্য এবং তাহারই আদেশে আচার্য প্র্তর 

চরিত্র লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত-- 

১ম বাল্য লীলাঁয় জন্মাদি বর্ণনা, ২য় পৌগণ্ড লীলায় শাস্তি- 

পুরে আগমন, ৩য় কৈশোর লীলায় তীর্থপর্ধাটন, বৃন্দাবনে মদন- 

গোপাল প্রতিষ্ঠা, ভক্তিশাঙ্্ব্যাখ্যা, দিথিজয়িজয়, এবং অদৈত- 

নায় প্রকাশ) হর্থ যৌবনলীলায় শান্তিপুরে' বাস ও তগন্তা ) 

৫ম অন্তলীলাঁয় বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্তের প্রকাশ, 

শাত্তপুরে বিবিধ লীলা ও পু্জাদির জন্ম। 

৬1] ১ 

আবি9াব ও তদীয় বলদেবতব্বকথন। অগ্টাদশে অদৈতের 

কারে মহাগ্রতুর আবির্ভাব, যথ| £-- 

“অষ্টাদশ সংখ্যা লিগি মহা গভুর জম্ম । 

অছৈত তঙ্কারে সব ক।পিল ব্রঙ্গাণ্ড ॥ 

হক্ক।র করিয়। আনিল! রজেতননদন। 

রাপ।কুফ্ণ দেহ! এক শচীর ননান ॥ 

তাহরে মেধা কপি আপনে সেবিল|। 

মহএাতুর আজ্ঞায় শটীকে দীঙ্ষ। দিলা ॥” 

উনবিংশ সথ্থ্যাস জকি ০১ বিংশশিতে অচাত ও মহা প্রস্তুদ 

দেহের আহেদ, একবিংখতি সংখ্ায় অছেতের গ্রত্তি মহাঁগডুর 
দু, আঁদ্বাতের পববধ্য, ছাবিংশতি অংায়ু আদোতগুভে মহাগ্ররব 

সেবা, এ অয়েবিংন সন্খ্ায় শাস্তিপুর দানণীলার বিবরণ 

লিখিত হইয়।ডে। এদ্ধেব এত্যেক অন্যায় শেষে ভগিতায় 

(লিখিত আছে ২ 
£ীশভিপুলনথ-গদগদা করি আশ 

অনৈহমঙ্গল কহে হরিচবণ দান ॥" 

এই এ্রন্থপঠে জান| যায় যে, অদতএানর দুই পরণীর উদরে 

ছয় সন্তান জন্াপরিগভ করবেন | আঠ্রাতনিনা, বলরাম, গোগপলি, 

জগদীশ ও স্বরূপ 'এই গাঢপুৰ সাভাঠাকুব।নীর গভন্কাত। 

কুধ্চমিখ অপর খকুণানীর গে জন্মগহণ কবেন। 

ঈশান নাগর অনৈত প্রকশি বচনা করেন । তিনি জাতিতে 

প্রাঙ্গণ, ভিনি শাগ্িপুরেব অছদেতঞডুর শিষ্য ও অন্ুচর। 

ঈশানের পিতা পরিদ ভিলেন । তাহার পিহৃখিয়োগেব সময় 

ভভান বয়ক্লম পাত বতনর ছিল । এই অবস্থায় 
তাহাৰ মাত। তাহাকে লইয়া শ্রীগ আদ্বো্ঠা- 

চার্যের শরণগ্রহণ করেন । এই সময়ে মাতা ও পুত্র উভয়েই 

আঁচার্যয-গ্রভৃূর নিকট দীঙ্গিত হন। আার্যএাড়ব প্রযত্তে 

তিনি লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত হইলেন এবং খরুপরিচর্ধ্যায় 

অন্বৈত-প্রকশ 
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তক্তিমান্ হইয়া! উঠিলেন। একদিন বর্মণ হইয়া ঈশান অহৈতের | 
পদসেবা করিতেছেন দেখিয়া অস্থৈত গ্রভু বলেন যে এ কার্ধ্য ব্রা্মা 
ণের নিষিদ্ধ। ঈশান ভতক্ষণাঁৎ জাপদার যঙ্রশূরে ছিড়িয়া ফেলিয়া 
দেন। আচার্য প্র্থুর তিরোধাঁনের, পরে. ঈশান অনুক্ষণ তাহার | 

অভাব অন্গভব করিতৈন এবং তাহার চরিব্র-চিন্তা করিতেন । 

ইহার ফলে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহাতে অদ্বৈত- 
প্রভুর চরিত্র, সংক্ষেপতঃ শুত্ররূপে বর্ণনা কর! হুইয়াছে? যথা £-_ 

. শশিরে ধরি এই লীতামাতার আদেশ ? | 

জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে আইনু পূরর্ধদেশ ॥. 

ঘংশরক্ষ। করি সীতামার জাঙ্ঞ! পাঁলিখার়ে। 

বাট চলি আইনু মুঞ্রি শীধাম নগরে ॥ 

তথা রহি এই গ্রন্থ করিছু লিখন। 

গরুআন্ঞা মাত্র মুগ কনিনু রক্ষণ । 

গৃত্রমাত্্র লিখি মুঠি এছে আজ্ঞামতে। 

ইথে কিছু দোবগুণ না রহ আমাতে. ৪. 

এই ভিক্ষ| মাগে। প্রোত! ঘৈকাবচরণে ॥ 

মে। অধমের অপরয়।ধ ক্ষম, নিজগুণে ॥ 

মুগ অতি বৃদ্ধ মৌর নাহি কিছু জান । 

আচৈতগ্তাপনে গ্রন্থ করি সম্প্রদ।ন ॥” 

যেসালে এই গ্রন্থ পিখিত হইয়াছে, গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে 
তাহারও পরিচয় দিয়াছেন যথা _. 

«চৌদ্শত নবতি শকাব্দ পরিমাণে । 

লীলা গ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউরধ। মে ॥” 

ঈশান নাগর বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার বংশধরগণ 

এখনও ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত ঝাঁকপাল গ্রামে বাস 

করিতেছেন। 

এই গ্রন্থে মহা প্রভূ, অদ্ৈত প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভূ সম্বন্ধে 
অনেক নূতন কথা আছে। গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীঅদ্বৈত্তের 

শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিলেও গ্রন্থের ভাষা অতি মাজ্জিত ও 

আধুনিক ভাবাপন্ন বলিয়। মনে হয়, এমনও অনেক কথা আছে 

যাহা ইতিহাসবিরুদ্ধ, যেমন বিদ্তাপতির সহিত অদ্বৈতপ্রভুর 

সাক্ষাৎ। নানা কারণে গ্রন্থখানিকে খাটা জিনিস বলিতে 

সন্দেহ হয়। 
এ ছাড়া অদ্বৈতবিলাদে অদ্বৈত প্রভৃর বাল্যলীলাদি বর্ণিত 

হইয়াছে । নরহঠি দ্রাস এই গ্রন্থের রচরিতা__ইনি শ্রীথগবাসী 

অই্বৈতবিলস। নরহরি সরকার নহেন। কেননা. বন্দনায় 

প্রীখগুনিবাসী নরহরির বন্দনা আছে, যথা 

গজায় জয় নরহরি জীগগ্নিবাসী। 

জার প্রাপসর্ববস্ষ গৌরগুণরাশি &প 

কৃষদ।স কবিরামের নাম উল্লেখ করিয়াও বন্দনা আছে। 

সপন পপ 

অদ্বৈতপ্রত্থর বাল্যলীলা সঘন্ধে একখানি কু এর 
পাঁওয়! গিয়াছে । কৃফর্থাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। 
অধৈতপ্রভুর. এই কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া কষদাস নামে খ্যাত ॥ 
ধাল/লীল( শত ইহার নিবাস শ্রীহটের অন্তর্গত লাউড় 
পরগণায় । 

শ্বামদাস-গ্রণীত একখানি অধবৈতমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ইহাতেও 
অস্বৈতঙ্গল অদ্বৈত প্রভুর লীঙ্গা বর্ণিত হইয়াছে । 

লোকনাথ দাস সীতাচরিত্র রচনা করেন। এই লোকনাথ 
কে, গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়! যায় না। এই পুস্তকে 
হানা অদ্বৈতগ্রহুর ঘরণী সীতাঠাকুরাণীর চরিত্র 

লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে টৈতন্ত- 
চরিতামৃত নামেরও উল্লেখ আছে। এই পুস্তকথানি দশ 
অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রচনা প্রাঞ্ল। ইহাতে ভগবস্তক্তের 
অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। 

নিত্যানন্দ-বংশমাল নামে একখানি চরিতগ্রন্থ পাওয়া 

গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস বলিয়াই 
প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে নিত্যানন্দ প্রভুর পিঠাঁমহ, পিতা ও 

নিত্যানদ্দ- মাতার উল্লেখ ও পুরাদির নামধামাদি লিবিত 
ঘংশমাল| হইয়াছে । চৈতগ্তভীগবডের রচয়িতা বৃন্দাবন 
দাসই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । 

নরহরি চক্রবত্তী প্রসিদ্ধ তগিরত্রাকর গ্রন্থের প্রণেতা 

ইহার অপর নাম ঘনশ্তাম দাস । টৈঝক সম।"জ স্থু প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তী মহাশয়ের শিব্য বলিয়া অনেকে মনে 
করেন, কিন্তু হইনি তাহার পূর্ব হন শ্রনিবাসের 

শিষ্য । ই'হার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবন্তী। ভক্কিরভাকর 
গ্রন্থথানি স্ববৃহৎ। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস আচাধ্য- 
প্রভু, নরোত্তম দাস ও শ্ঠামানন্দের জীবনী বিস্ৃতরূপে 
আলোচিত হইয়াছে । এতদ্যতীত শ্রাগোরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈতাচাধ্য, শ্বরূপ দামোদর, পুরী গোস্বামী প্রত্তি বহু 

বৈষ্ণবমহাজনের চরিত ন্যুনাধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহাতে বৈষুবতত্ব সধ্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। 
এই গ্রন্থথানিকে বৈষ্ণবচরিতাবলী ও বৈষ্ঃবঙগিদ্ধান্তের 

সংক্ষিপ্তসার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই: 
গ্রন্থ পঞ্চদশতরঙ্গে বিভক্ত । প্রথম তরঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর 

পূর্বপুরুষগণের পরিচয়, গোস্বামিগ্রন্থপরিচক়্। শ্রীনিবাস 
আচার্যের বৃত্ধান্ত, ছিতীয় তরঙে শ্রনিবাসের পিতা চৈতনতদাসের 
কথা, তৃতীয়. ও চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের নীলাচলে, গোঁড়ে ও 
বৃন্দাবনে গমন বর্ণন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে এ্রনিবাস, নরোত্তম 
ও রাঘব পঞিতের ব্রজবিহার, রাগরাগিণী ও নার়িকাভেদ*” 

শে 

| 

ভক্তিরত্বাকর 



ধার্গাল! সাহিত্য ত্য (বৈধঃব চরিতশাখা) [ ১২৩ বাঙ্গালা সাহিতা (বৈষুৰ চরিতশাখা) ২. 

এবং প্রীনিষাস, শামানন প্রভৃতি গোস্বামিগণের গ্রস্ লইয়া 
গোৌঁড়াভিমুখে যাত্রা ধর্ণন) সপ্তম তরঙ্গে বলবিষুঃপুরের রাঁজ| 
বীর হান্বীরহার! গরস্থঠুরি এবং পরিশেষে বীর হা্বীরের বৈষ্ণব- 

ধর্শাগ্রহণ ) অষ্টমে শ্রীনিবাসের নিকট রামচন্ত্রের দীক্ষাগ্রহণ ) 

নবমে কীচাগড়িয়া ও থেতুরীর মহোৎসব, দশম ও একা- 

বশে নিত্যানদশক্তি জাহুবাদেবীর তীর্ঘত্রমণবৃত্বাস্ত, দ্বাদশ 
গ্লীনিবাসের নবীপে গমন ও ঈশানের নবন্বীপ-বৃত্তান্ত কথন, 

ত্রয়োদশে আচাধ্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও বেড়াকুলী 

গ্রামের সন্বীর্তঘন এবং পঞ্চদশে শ্তামানন্দের উড়িষ্যায় বৈষঃবধর্মম- 

প্রচারের বৃত্বাস্ত লিখিত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থে বরাহপুরাণ, পঞ্মপুরাণ, আদিপুরাঁণ, ব্রহ্ষাগুপুরাণ, 

স্বনপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্ত্রীমস্তাগবত, লঘুভাগবতামৃত, লঘু- 

তোষিনী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সাধন- 

দীপিকা, নবপদ্ঘ, গোপালচম্পু, চৈতন্যচন্্রোদয়নাটক, ব্রজ- 

বিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুণ্ত রুত শ্রীুষ্চটৈতন্থ- 

চরিতামৃত, উজ্জ্লনীলমণি, গোবদ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তি-বিলাস, 

স্তবমালা, সঙ্গীতমাঁধব, বৈষ্ণবতোধিণী, শ্তামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড 

প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হ্টতে শ্লোকার্দি এবং চৈতন্ভাগবত ও 

চৈতন্যচরিতামূতের পয়ারও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

এতদ্বযতীত গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস ও রায়বসন্ত প্রভৃতি 

পদকর্তীদের সরস মধুর পদদ্বারাও এই গ্রন্থথনি সমলঙ্কত 

হইয়াছে। নরহরি নিজেও ঘনশ্তাম দাগ এই ভণিতায় 

কতকগুলি পদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । গোবিন্দদাঁস 

প্রভৃতির নিকট শ্রীজীবগোস্বামীর সংস্থততাষায় লিখিত 

পত্রগুলিও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে । 

ন্রহরি চক্রবর্তী নরোত্তমবিলাস নামে মার এক গ্রন্থ রচনা 

করেন। ইহাতে নরোত্তম ঠাকুর মহাণনের জীবনী লিখিত 

নরৌত্বমধিলাস। হইয়াছে গ্রন্থখানি ছদশ বিলাসে বিভক্ত । 

ইহাতে থেতুরীর মহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

প্রেমবিল।স নামে আর একখানি চরিত গ্রন্থ আছে, নিত্যা- 

নন্দ দা ইহার রচয়িতাঁ। নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম 

দাস। ইনি শ্রীথগুনিবাণী আত্মারাম দাসের পুত্র, মাতার 

নাম সৌদামিনী। ইনি মাতাপিতার একমাত্র 
সম্তন--জাতিতে বৈগ্/ । প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি 

মুবৃহৎ_-২* অধ্যায়ে সমাপ্ত । ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্তামানন্দের 
কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে । এতদ্বাতীত রঘুনাথ দাস, 

কষ্চদাস কবিরাজ প্রভৃতি অন্তান্ত প্রধান 'প্রধান ভক্তের বৃত্তান্ত 

ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের ভাষা অটিল। প্রায় 

তিনশত বৎমর হইতে চলিল এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 

প্রেমবিল(স 

যছুনপ্দন দাস পরশিন্ কর্ণানন্দ রন করেন। ইহাতে 
গ্রীনিবাস আচার্য ও তাহার শিষ্যবর্গের বৃত্বান্ত বর্ণিত হইয়াছে । 

দাস রঘুনাথ ও কঞ্খদাম কবিরাজের তিরোভাব' 

ূ সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যেরূপ বর্পনা আছে, এই 
গ্রন্থে তাহার যুক্তিসঙ্গত গ্রতিবাদ কর! হইয়াছে । কর্ণানন 
প্রেমাবলাসের অনেক পরে লিখিত । পুস্তকখানি ছয় অধ্যায়ে 

বিভক্ত । কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, গ্রস্থেই তাহার 
পরিচয় আছে। ঘথ1-. 

পান 

“বুধাইপাড়াতে রহি প্রীম হী নিকটে । 

মদাই আনন্দে ভাদি জাঙ্ধীর তটে॥ 

পঞ্চদশ শত আর ঘৎসর উনজিশে। 

ধৈশাখসাসেতে জ।র পুর্ণিষ। দিঘসে ॥ 

নিজ প্রতূ-পাদগল্প মন্তকে ধরিয়।। 

সমাপ্ত করিল গ্রন্থ সন মন দিয় ॥" 

কর্ণানন্দ গ্রন্থথানির রচনা! অতি প্রাঞ্ল। 
বংশীশিক্ষা পুস্তকপ্রণেতার নাম প্রেমদাস--ইনি জাতিতে 

ব্রাহ্মণ, ইহার উপাধি সিদ্ধান্তবাশীশ। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর 
বংশী-শিক্ষ| গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং বংশীঠাকুর নামক 

মহাপ্রভুর অন্ুচরের জন্ম ও শিক্ষা-গ্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। 

বংশীশিক্ষা গ্রন্থকার আপনাকে চৈতন্ঠসম্প্রদায়নাটকের অনুবাদক 

বলয়া পরিচিত কাঁরাছেন। তাহার এই গ্রন্থের পরিচয় 

পুর্বে দিয়াছি। 
উড়িষ্যাবাসী গোপীবল্পভ দাস খুীয় সপ্তদশ শতান্দের মধা- 

ভাগে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্যামাননের 

রমিকমঙ্গল প্রধান শিষ্য রসিক মুরারির চরিত্র বর্ণনাই 

এই গ্রন্থের বিষয় । রপিকানন্দ মেদিনীপুরের অন্তর্গত রোহিণীর 

জমিদার শি্করণবশীয় অচ্যুতানন্দের পুত্র। বালাকাল 

হইতেই তাহার বৈরাগ্যদ্য় হয়। গ্রন্থকার এই রসিক মুরারির 

শিষ্য । তাহার বংশধরগণ মেদিনাপু জেলার অন্তর্গত গোপী- 

বঙ্ভপুরে বাস করিতেছেন । গ্রস্থকার আত্ম-পরিচয়ে এইরূপ 

বিবরণ লিখিয়াছেন__ 

গ্চরনণে লোটায়। বন্দে! রদময় পিতা 

তবে ত বন্দিনু মাতাজ।উ পতিত্রতা ॥ 

পতি পত্বী দেহে আর পুত্র পাচ জন। 

রসিক চরণে মভে গশিল। শরণ ॥ 

খুল্মতাত বন্দিনু বংশী সথুরাদাস। 

আদা গ্য।ম।নন্দীতে জাহার প্রকাশ ॥ 

গোপকুলে মো সভার হইল উৎপত্তি। 

স্কাসানন্বপদহম্থ কুলশীল জাতি 



গোরীজনযনত হরিচরণ দস। 

মাধব রদিকানন্দ কিশোরের দাস ॥ 

জাঁতি প্রাণধন জার মফ্যুতনন্দন ॥ 

শীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চ জন ॥ 

বল্পভের পুচ রাধবন্নভ বিখ্যাত। 

রমিকেন্স-চুড়।মণি জার পিতামাতা ॥ 

স্সগোঠী সহিত তার। রসিককি্করে। 

য়লিক সঙ্গেতে তার। মতত বিহরে ॥” 

এই গ্রন্থ ৪ বিভাগে এবং প্রতি বিভাগ ১৬ লহরীতে সম্পূর্ণ । 

পুর্ববিভাগে ১5 বৈষ্কব-বন্দনা, ২ শ্তামাননদ প্রভুর জন্ম ও তীর্থ- 

ভ্রমণ বিবরণ, ৩ রোহিণীগ্রামের শোভাবর্ণন, ৪ রসিকানন্দের 

কথা, ৫ রসিকানন্দের বাল্যলীলা, ৬ অন্নপ্রাশন, ৭ কর্ণবেধ ও 

দয়ালদাঁসী ঠাঁকুরাণীর আগমন, ৮ ভাগবত অনুক্রমে বাল্যলীলা, 

৯ বিদ্াভ্যাস, ১৭ হরিদ্ববেব নিকট শিক্ষা ও বৈবাগ্য, 

১১ বিবাহোছ্োগ, ১২ বিবাহ-বৃত্তান্ত, ১৩ বৈবাগ্য, ১৪ শ্ঠামানন্দ 

বিরহে কাতরতা, ১৫ শ্ঠামানন্দ ও রসিকাননেৰ মিণন, 

১৬ উপান্ত নির্ণয়। দক্ষিণবিভাগে ১ দামোদর গোস্বামীর 

শিষ্যত্রগহণ, ২ বসিকানন্দের তরঙ্গে গমন ও তথায় শ্ঠামানানদের 

রপ্বন্য দশন, ৩ গোপীবল্ল ভপুর গ্রক।শ, ৪ তুলসীদাসের সহিত 
মিলন, ৫ ভীনঞ্র। করের বৈষ্ঃবদীগণ এরহণ, ৬ ঠাকুরাণী প্রকাশ 

'এবং ঘুগলমিলন দর্শনে প্রেমোদর, ৭ টতুঃযাষ্টি ভক্তি অঙ্গ-সাঁধনা, 
৮ গুকর প্রতি অলৌকিক ভর্তি-গ্রদর্শন, ৯ ব্লরামপুরে সাধু 

সেবার গিমিত্ত ববনের ভাতে নিগ্রহাভাগ, ১০ বড়কোলা গ্রামে 

দোঁলযাত্রা মহোত্মব, ১১ মেদিনীপুর আলমগঞ্জে মহোত্সব, 

শ্যামানন্দের দারপবিগ্রহ এবং রণিকাঁণন্দ শিজ জ্ীকে অভিশাপ 

এদ্।ন, ১২ বাছা বৈগ্ভন।থভ্গ ও তাহার দুই ভ্রাভার শিধ্যত্ব 

যড়দর্শন-বিচাঁর, ১৪ সাংখ্যতন্ত্ে বৈরাগ্যস্থাপন, 

১৫ দীবহভ্যানিবারণ ও ভগবানের রূপবর্ণন, ১৬ কুঞ্চকথা শ্রবণ 

কালে রাজা বৈদ্ভনাথভগ্গের অন্থমনস্কতা হেত রসিকানন্দকর্তৃক 

নিগ্রভোগ |  পশ্চিমবিভাগে ১ গোগীবল্লভগুরে রাসযাত্রা 

মাচাৎসবের উদ্ভোগ» ২ রাসযাত্রা! বর্ণন, ৩ রাসের অনুকরণ) 

৪ বসিকানন্দের পর্দে গোক্ষর নাগ দংশন, ৫ দরিকর্দমোতৎসব, 

৬ আহ্মদ্বেগের নিগ্রহ, ৭ রসিকানন্দের প্রভাবদর্শনার্থ গমন ও 

হস্তীপ্রেরণ, ৮ হস্তীব্ণ ও তাহার কর্ণে মন্্দান, ৯ পটাশপুরঞামে 

রাজ! গভজপতির শিকট বংখাবাদন, ১০ পথহারা বৈষ্বগণের 

সহিত রসিকাননের বন প্রবেশ, ক্ষুধাতুর বৈষবগণের নিদ্রা, তৎ- 

কালে রপিকানন্দের নিকট মন্তহপ্তী আসিয়া ত গ্ুলদান ও তন্ধারা 
বৈষ্বভোঁজন, ১১ গোপীবগ্লাভপুরে গোবিন্দজীউ প্রকাশ, 

৯২ শ্রণামানন্দের বায়ুরোগ শান্তিহেতু হিমফাঁগর তৈল আনয়ন, 

গ্রহণ, ১৩ 
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১৩ মান প্রভুর ন্দাবন লাভ, ১৪ ঠামাননদী প্রধান প্রধান 

শিষ্যগণের নাম, ১৫ শ্ঠামানন্দী ভূত্যশিষ্যগণের নাম, ১৬ গোবিন্দ- 

পুরে দ্বাদশ মহোৎসব । উত্তরবিভাগে ১ শ্তামানন্দ প্রভুর শিষ্য 

কিশোর দস ও চিন্তামণি পাসের দেহত্যাগ, ২ শ্টামানন্দের 

ভার্ধ্যাত্রয়কে একত্র থাকিবার জন্য রসিকের আদেশ, ৩ উদদগু- 

ভূঞার নিকট হইতে বৃন্দাবনচন্ত্র আনয়ন এবং রসিকানন্দের 

ময়না, হিজলী প্রভৃতি দেশত্রমণ, ৪ শ্তামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ- 

দাসী এই তিন ঠাকুরাণীর কোন্দল, ৫ পত্রে ভাঁগবতের গুপুরহন্ত 

শুনিয়া দু্টগণের দুরভিসদ্ধি ত্যাগ, ধলভূমরাজের প্রতি রসিকা- 
নন্দের অভিশাপ, ৬ গোপীবল্লভপুরে মহোৎসব, ৭ রাঁসযাত্রায় 

ঝড়বৃষ্টিনিবারণ, ৮ নীলাচল যাত্রা» পথি মধ্যে রসিকানন্দের 

প্রভাবে গৃহদাহ নির্বাপণ, ৯ ন্দীপার কালে নৌকা! জলমগ্ন 

হওয়ায় আঁতে ভাগবত ভাপিয়া যাওয়ার কথা, ১০ জগন্সাথদেবের 

রথ টানিবার জন্ঠ 'দৈববাতী, ১১ গাদশাহের আদেশে কুড়িটী হস্তী 

আনয়ন, তজ্জন্ত রসিকের প্রতি পাদশাহের বিশ্বাস, ব্যাস্রের কর্ণে 

হরিনাম দান, ১২ কোল অধিপতির রসিকানন্দের প্রতাপ দর্শন, 

১৪ বুন্দাবন গমনার৭৫ রসিকের প্রতি স্বপ্নাদেশ, ১৫ রেদুণায় ক্গীর- 
চোরা গোপীনাঁথের নিকট সমাধি করিবার আদেশ, ১৬ বৃন্দাবন- 

যাত্রা । রঁসিকমঙ্গল মতে ১৫১২ শকে রসিকানন্দের জন্ম, গ্রস্থ- 

কার রসিকাননদের শিষ্য | 

প্রসিদ্ধ কবি নরহরি চক্রবন্তী তাহার ভক্তিরত্বাকরে 

শ্টামীনন্দের কতকটা পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণবাস 

হ্যামানন্দগ্রকাণ ও শ্রাজীবদাস হ্ঠামানন্দ- 

বিকাশ লিখিয়া এই ধন্মজীবনের আরও 

কতকাংশ পরিস্ষ,ট করিয়াছেন । এই ছুই গ্রন্থের মধ্যে ভাষায়, 

তাবে ও বর্ণনায় শ্টামানন্দপ্রকাশই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 

কিন্ত ইহাতে শ্ঠামনন্দের বুন্দাবনলীলাই সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে । 

স্ামানন্দগ্রকাশ ও 

গনানন্দবৰশ 

ভক্ত রাইচরণ দাস অভিরামবন্দনা রচনা করিয়াছেন। 
অতির|মবনদনা এই ক্ষুদ্র বন্দনাতে অভিরাম গোস্বামীর 
চরিতের কিছু কিছু কথ আছে। 

দেবনাথ ও বলরাম দাঁস যথাক্রমে গৌরগণাখ্যান ও গৌর- 
গণোদ্দেশ রচনা! করেন । সংস্কৃত-ভাষায় গৌরগণোদেশ্দীপিকা 

ও বৃহৎ গোৌরগণোদ্দেশ নামে গ্রন্থ গ্রচলিত 
আছে, তাহারই ভাঁব লইয়া সংঙ্গেপে উক্ত 

ছুই গ্রন্থ প্রায় ২ শত বর্ষ পুর্ধে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে। 
এ ছুই গ্রস্থে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্শ্দগণের সংক্ষেপে 
পরিচয় আছে । 

তিনশত বর্ষ হইয়া গেল দৈবকীনন্দন ঘাস বৈষববননা 

গৌধ্গণ।খান ও 

গৌরগণোদেশ 
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রচনা করেন। তর্কে গৌড়ীয় বৈধবলমাজে হত মাথা 
বৈকবধনদনা।  অন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলের 

সাম এই গ্রন্থে আছে। একারণ গ্রন্থখানি ক্ুত্র হইলেও 

বৈষুবেতিহাস লিখিৰার সমর বথেষ্ট কান্দে আসিবে। 
আগর দাসের শিষ্য নাভাজী হিন্দি ভক্তমালের রচিত! | 

তাহার শিবা প্রিয়দাস ইহার টীক1 করেন। এ্রীনিবাম আচার্য্য 

ভক্তমাল। প্রভুর শিষ্য কৃষ্গপাঁস বঙ্গভাঁষায় এই গ্রন্থের অন্ু- 
বাদ করিয়াছেন। তত্তীত তিনি আরও বহু ভক্ত-চরিত 

ইহাতে সংগৃহীত করি! তাহার গ্রন্থ খানি সর্বাঙ্গনুন্দর করি- 
বার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বু সংখ্যক ভক্ত-চরিত 
বর্ণিত হইয়াছে । এই ভক্তচরিত গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে 

অতীব আদরের সহিত পঠিত হুয়। 
প্রীনিবাস আচাধ্য প্রতুর পুত্র প্ীগতিগোবিন্দ বীর-রত্বাবলী 

বীর-রত্বাফলী। রচন!। করেন । ভণিতায় লিখিত জাছে,__- 
“মহাপ্রভু বীরচ্রা অমূল্যপদথন্যে। 

পরনিবাসহ্ত কহে এ গতিগোবিন্দে ॥” 

ইহাতে গুপ্বৃন্দাবনের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এবং নিত্যানন্দ 

গ্রতুর পুত্র বীরচন্ত্র গোস্ব'মীর জীবনীর ছুই চারিটা অদ্ভুত 

ঘটনা বিবৃত হইয়াছে । 
এ ছাড়া গতিগোবিন্ন ঠাকুরের ঝচিত 'অস্তগ্রাকাশখণ্ড' 

পাওয়। গিয়াছে, ইহাতে বীরচন্দত্র প্রভুর শেষ লীলার কতকাংশ 
অস্তপ্রকশখও। বর্ণিত দেখ যায়। এখানি বীররত্বাবলীর 

শেষাংশ হইতে পারে। ইহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে- 

“এই ত কহিল।উ, গ্নেচ্ছের আদি অস্ত কথ|। 

জে কথ| সুনিলে দুঃখ ঘুচএ সর্ব ॥ 

জয় জয় বীরচন্ত্র অমূল্য পদস্বন্দে। 

অন্তপ্রকাশ কহে এ গতিগোধিন্দে ॥* 

আনন্দচন্দ্র দাস--জগণীশ পণ্ডিতের চরিত্রবিজয় প্রণেতা । 

জগদীশ পন্ডিতের শ্রীল ভষ্ট রঘুনাথ দাঁস আচাধ্য প্রভু জগণ্দীশ 

চরিত্রবিজ্ন। . পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। রঘুনাথের শিষ্য 

প্রীমস্তাগবতাঁনন্দের স্বপ্ননিদেশে আনন্দচন্ত্র দাস উক্ত গ্রন্থথানি 

রচনা করেন। 

এই গ্রন্থ পাঠে জান! যায় যে, গয়ঘড় বন্দ ভট্ট নারায়ণ 

সন্তান কমলাক্ষের বাস পূর্বরদেশে ছিল। তাহার পত্রী শ্রীমতী 

ভাঁগ্দেবী। উতয়ে বিষুণপরিচধ্যার ফলে জগদীশ পঠগিতকে 

পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। জগরদীশভক্ত কবি আনন দাস অতি 

প্রাঞ্জল ভাষায় পণ্ডিতের বিস্তৃত চরিত্র বর্ণনা করেন। 

| “মা মাসে শুরু পক্ষে একাদশী তিথি। 

ভীম একাদপী বলি লে।কে জার খ্যাতি ॥& ৬ 
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একাদসীর যাতে লেক ঈহযিবাষরে । 
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শুতলগ্ন শুভগ্রহ শুভ ক্ষেত্ররাশি! 

আস্তীণ জগদীশ নর্ববগুণ রাশি ॥* 

জগদীশ পণ্ডিত নিজ পুত্র রামভদ্রে শক্তি সঞ্চার করিয় 

অন্তর্ধান করেন। 
সনিজ পুত রামভগ্রে শকি সঞ্চ রিল । 

তিহ ভক্তি দিয়! ঘছ জীব নিপ্ত।রিল। ॥ % % * 

এরাপে জগদীশ জাষ নিজ্তারিয়।। 

অন্তর্ধান হৈল! গৌরপদ ধেয়াইয় ॥ 

পৌষ মাসে শুর্ুপক্ষে ভৃতীয়ার দিনে । 
অন্তর্ধান হইয়! গেলেন বৃন্দাষনে ॥* 

আনন্দদাস কোন্ সময় এই গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা জান! 
মায় না। তবে তাহার হস্তে জগদ্দীশ পণ্ডিতের চরিত্র বেশ 

পুরিস্ফ,ট হইয়াছে । [ জগদীশ পণ্ডিত দেখ । ] 

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা খাখ! । 

স্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়। প্রীচীন কবিগণ বঙ্গীয় 

সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিমাধন করিয়াছেন। পৌরাণিক সাহিত্যের 

বঙ্গানুবাদ শাখায় ইতঃপুর্ব্বে বহুসংখ্যক স্থবিখ্যাত গ্রন্থের লাম ও 

পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । এস্থলে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে 
কতিপয় গ্রস্থকার ও তাহাদের গ্রন্থের নাম ও বিষয়ের উল্লেখ 

করা হইতেছে। 

অবিঞ্চনের বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় নাই। ইনি 
অকিঞ্চন দা শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর প্রিয়পার্যদ রামানন্দ রাস 

কৃত জগন্লাথবল্লভ নাটকের পদ্যান্থবাদ করিয়াছেন । 
কবিবল্লভের গুরুর নাম উদ্ধব, পিতার নাম রাঁজবল্লভ এবং | 

মাতার নাম বৈষ্ণবী। বগুড়া জেলার অস্তঃ- 

পাঁতী করতোয়া নদীতীরস্থ মহাস্থানের সন্নিকট 

অরোরা গ্রামে ই'হার নিবাস। ইনি রসকদম্ব নামক গ্রন্থে 

যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই £-- 
“নিজ গুরুঠাকুর উদ্ধধ দস নাস। 

তাহার গ্রস।দে হেল নংসার শোভন ॥ 

পিত! রাজবন্লনভ বৈষণষী মোর মাত|। 

জন্নাঞ্া গে।চর কৈল সংসারের ঘাথা। 

করতোয়! তীর মহাস্থানের সমীপে । 

অরোরা গ্রামেতে জন্ম বসতি ম্বগলে ॥” 

কবিবল্লভের রসকদস্ গ্রস্থ বৈষ্ণব-সমাঁজে যছুননানের বিদগ্ধ- 

মাধব নাটকের রসকদস্ব নামধেয় গ্রস্থের গ্তায় সুপরিচিত নহে। 

এই রসকদঘ্বখানি কোন গ্রম্থবিশেষের আমুল অনুবাদ নহে। 

গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের অবলম্বন সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন-_ 

কবিবল্ত 
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| দবুপাধনে রগ সনাতন মাশয । 

খনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্যগ॥ 

তাহ।তে নিল নিত্/লীলার আরম । 

পয়ারে লিখিল তন্ব ময়সকদত্থ ॥” 

আবার অন্ঠত্র-- 
“জীকৃষ্নংহিতাতত্ব করিয় প্রধান 

পুরাপসংগ্রহ আর করিয়। প্রমাণ ॥ 

মুঞ্ি মুর্খ হীন তাহে পুজি নাহি ঘটে । 

দ্বাবিংশতি, রস কহি অনেক সঙ্কটে ॥” 

এই গ্রন্থ ছাবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে 

মূল গ্রন্থের আরম্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের শীর্ষদেশে আলোচ্য 

রসের নাম আছে যথ1-দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুত্ররস, ওয়ে বৈভব- 

রস, ৪র্থে হস্ত, ৫মে প্রেম, ৬ষ্ে অদ্ভুত, ৭মে শিক্ষা, ৮মে স্তৃতি, 
৯মে ভেদ, ১*মে শুর্গার, ১১ প্রেম, ১২ শান্তি, ১৩ ভাব, 

১৪ ভজন, ১৫ বীভৎস, ১৬ আহ্লাদ, ১৭ ভক্তি, ১৮ ভীতি, 

১৯ বিশ্ময়, ২* করুণ, ২১ বীর এবং ২২ দীক্ষারস। এই 

্রন্থথানি সহজীয়া সম্প্রদায়ের গ্রস্থ। 

কৃষ্ণদাঁস সুবিখ্যাত কাশীরাম দাসের অগ্রজ । ই'হার গুরুদত্ত 

তা নাম কৃষ্ণকিন্কর। ইনি গোপালদ|স নামক 
জনৈক ব্র্মচারীর মন্তরশিষ্য ছিলেন। অবিপ্লুত 

ব্রহ্মচারী গুরু গোপাল দাসেব আদেশে কৃষ্দদাস শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস 

গ্রন্থ রন! করেন। কাশরাম দাস স্বীয় গ্রন্থে স্বীয় অগ্রজ ও 

ক্কানুজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা £-- 

“কৃষদানানুজ গদাধর লোষ্্।ত|। 

কাণীদাস কহে সাধুজনের চরণে ॥ 

ঘাঁবার অন্থত্র-- 

তষ পদাদুজ, হৃষ্গাসানুজ, 

কাশীদ।ন ধায় ধা।নে।” 

কষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর এই তিন ভ্রাতাই পরম 

বৈষ্ব ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। গদাধর দাসের জগৎ- 

মঙ্গলে ইহাদের সবিশেষ বংশ গরিচকন লিখিত হইয়াছে, উহ 

অতঃপর দ্রষ্টব্য । কৃষ্জদাসের শ্রুকষ্খবিলাস গ্রশ্থথানিতে গ্রাঞ্জল 

ভাষায় হরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে । ইহ! শ্রীমন্তাগবতেরই 
আংশিক অনুবাদ। ইহাতে কশ্তপ ও অদ্দিতির তপন্তা, ভগ- 

বানের দ্বাবিংশতি অবভাঁর। বামনোপাখ্যান, কষ্জাবতার, 

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন মথুবা ও দ্বারকালীলা, উদ্ধবপ্রশ্ন, উদ্ধাবের 
গ্ররতি ভগবানের ততব্বজ্ঞানোৌপদেশ, চতুর্ব্বিংশতি গুরুর বিষয়, 

প্রব-চরিপ্র, ভগীরথেক উপাখ্যান, শতথ্যাশুর বধ, এরহলাদচরিত্র 

ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে । এখানি অনুবাদ গ্রন্থ হইলেও 

শ্রীভাগবতের উক্ত প্রবন্ধগুলির আংশিক অনুবাদ, ফলতঃ 

_ এই স্ বিষয় অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ্ানে 
স্থানে মতপার্থক্ও দৃষ্ট হইল। 

গদাঁধর স্ুবিখ্যাত কাশীরাম দাসের অনুজ । ইনি উৎ্কল- 

স্থিত মাথনপুরের বিশ্বেশ্বরের ৰাটাতে হুর্গাদাস 

চক্রবর্তর নিকট পুরাণ গ্রন্থ শুনিয়া জগত্মঙ্গল 
রচন! করেন। এই গ্রন্থ স্কন্দ ও ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির ভাব লইয়া 

অনূদ্দিত। এই গ্রন্থে উৎকলখণ্ডের বণনা আছে। গ্রন্থ মধ্যে 
গ্রন্থকার বিস্তৃতরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা-_ 

গদধর দাস 

“ভাগীরথী তীরে ঘটে ইল্জরায়ণী নাম। 

তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম ॥ 

অগ্রন্থীপের গোগীনাখের বাম পদতলে । 

নিবান আমার সেই চরণকমলে ॥ 

ভাহাতে শা্িল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি । 

দামোদরপুত্র তার সদ! ভজে হরি॥ 

ছুষরাজ শুভর।জ তাহার নন্দন। 

ছুবর!জ পুত্র হৈল মিলএ যতন & 

তাহার নন্দন হয় নাম ধনগ্রয়। 

তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥ 

রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। 

রঘুগতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ 

প্রিয়স্কর রঘুদেব কেশধ হন্দর। 

চতুর্থ প্মুখদেব পঞ্চম জীধর 

প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্তব। 

ষছু হধ(কর মধু রাম যে রাঘব ॥ 

হধাকর নন্দন যে এ ভিন প্রকার। 

গমস্ত কমলাকাস্ত এ তিন কুম।র ॥ 

প্রথমে শ্রীবৃষ'দ।স গ্রীকৃষ্ঃকিস্বর | 

রচিল। কৃষের গুণ অতি মনোহর | 

দ্বিতীয় এক।শীদাস ভক্ত ভগবানে। 

রচিল| পা1চলী ছন্দে ভারত পুরাণে ॥ 

ভাগত্মঙ্লনে কথ| করিল প্রকাশ। 

তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদ|ধর দন |” 

ক।মীরাম দাস মহাভারত লিখিয়া অমরকীত্তি লাভ করিয়া- 

ছেন। ত্দীয় অগ্রজ কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ লিখিয়া জনসমাজে 

কবিখ্যাতি লাভ করিয়া! গিয়াছেন। সর্বকনিষ্ঠ গদাধরের 

জগত্মঙ্গল বা জগন্নাথমঙ্গল গ্রস্থখানিও অতীব উপাদেয়। এই 

গ্রন্থ ১৫৬৪ শকে (বা ৯৫০ সলে) লিখিত হয় যথা £-- 

“চতুংষষ্টি শকাক! সহ্শ্র গঞাশতে। 

সহশ্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখ! মতে ॥” 

(তন ভ্রাতা ই সাহিত্যসেবক ও ভগবজ্ুক্তিপরায়ণ ছিলেন £ 



বাঙ্গালা (অনুবাদ ও ব্যখ্যাশাখা) [ ১২৭ বাঙ্গালা সাহিত্য (অনুবাদ ও ব্যাখ্যাশাখা) 

কত সংস্কত গীতগোবিন্দ গীতিকাব্যের বঙ্গানুবাদকগণের মধ্যে 
ব গিরিধর অন্যতম । ১৭৩৬ খষ্টান্দে অর্থাৎ 

ভারতচন্দরের অন্নদামল রচিত হওয়ার ১৬ 
বংসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত্ত হয়। গিরিধরের অনুবাদে মূল 
গ্রন্থের ভাব, মাধুর্য ও পদলালিত্য অব্যাহত রহিয়াছে । অভি- 
সারের পদটার অনুবাদ এইরূপ £__ 

“কর অভিন।র, করি রতিরস, 

মদন মনোহর বেশে। 

গমনে ধিলম্বন, ন! কর নিতদ্থিনী, 

চল চল প্রাথন।থ পাশে 

ইনি দাসগোন্ব।মীর মনঃশিক্ষারও অনুবাদ করিয়াছেন । 
গোপীচরণ দ।স--চৈতন্তচন্্রামৃতের অনুবাদক। 

গোবিন্দ ব্রহ্মচারী-ইনি জয়দেবকৃত সংস্কৃত গীতগোবিনের 

গোবিণ্ৰ ব্রক্গচাদী বঙ্গভাষাঁয় পছ্যান্গবাদ করিয়ছেন। 

ঘনশ্তাম দাস-ইনি গোবিন্দরতিমঞ্জরী গ্রন্থের অনুবাদক 
তনশ্তাম দল গোবিন্দ রতিমঞ্জরী ই হারই রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ। 

জয়ানন্দ--ইনি শ্রীমস্ভীগবতের প্ুবচরিত্র ও প্রহলাদচরিত্রের | 

জয়ানপ্দ ভাবালঘ্বনে ছুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

দীনহীন দাস--ইনি কবিকর্ণপুরের রচিত সংস্কত গৌর- 
দীনহীন দাস গণোদেশদীপিকা গ্রন্থের অনুবাদ ক্রিয়াছেন। 

সেই গ্রস্থথানির নাম কিরণদীপিকা। 

দেবনাথ--শ্রীমস্তাগবতের ভ্রমরগীতার ভাবগত অনুবাদ 

দেবনাথ দা করিয়া ভ্রমরগীতা নামে বাঁঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছেন । 

নরদিংহ দাস--ইনি সংস্কৃত হংসদূত গ্রস্থের ভাঁবগত অনুবাদ 
নরসিংহ দান করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ত এইরূপ £_- 

“প্রথমে যন্দব মুঞ্ি প্রভুর চরণ । 

রঙ্গ! বিধুঃ মহেস্বর যত দেষগণ || 

ধা ফা রা খং ডু 

গে।পীর বিরহ কথ! ন| যায় কখন। 

গ্লোকচ্ছন্দে দাস গে।স।্রি করিল! রচন ॥ 

সংস্কৃত করিল। গ্রন্থ বুঝাতে হুজনে। 
মুখেই ইহার কথ| ন| জানে মরমে ॥ 
কৃষের সংবাদ কিছু জ।নিতে না পারে। 

সম্বদ ন। পাঞ গে!পী সন। মন পুরে ॥ 

হংসদূত করি গ।ঠ।ইলা অবশেষে । 

কহিব তাহ।র কথ। গুন নধিশেষে ।” 

হংসদুত ্রন্থখানি শ্রীবূপ গোস্বামীর বিরচিত। কিন্ত নর- 

সিংহঘাস “দাস গোম্বামী”র রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ 

৯১৯ পদক লেস ৮১৬ -৯২২ ২৩৮ ০শপিটি লি 

রঘুনাথ দাসই প্দাস। গোস্বামী” নামে খ্যাত। তিনি খে 
কখনও হংসদৃত গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, এ কথা আর কোথাও 
জানা যায় না। অনুবাদ পাঠ করিয়া আমরা যে মর্ম বুঝি 

লাম, তাহাতে এই গ্রন্থখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর হংসদূত অব- 
লম্বনেই রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বীপ হইল। 

নরসিংহ ছিজ_ইহার গ্রন্থের নাম উদ্ধব-সংবাদ। ইহা 
নরদিংহ হবিজ ্রমত্তাগবতের উদ্ধব-সংবাদের ভাব্গত্ত 

অনুবাদ । 

নারায়ণ দাস -শ্রীমদ্দাসগোসম্বামীর রচিত স্তুবিখ্যাত মুক্তা- 

নারায়ণ ঘাস চরিত্র গ্রন্থের পগ্ান্থবাদ করিয়াছেন । গ্রন্থ- 

শেষে লিখিত হুইয়াছে__ 

“প্রভু জয় গোপানন্দ গাদগল্স আশ। 

মুক্ত।র চরিত্র কহে নারায়ণ দাস ॥ 

খত বেদ অন্থ চত্্র (১৫৪৬) গণন। মগ্গেতে। 

মুক্ত।-চরিত্র ভাব! হৈল ধিদিতে ॥” 

ইহার শ্লেরকসংখ্যা প্রায় ছুই সহশ্র। 
প্রেমদাস-ইনি দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষার বঙ্গানুবাদ ও 

স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই গ্রন্থের" 

উপসংহারে লিখিত আছে-- 

প্রেমদাস 

“ভ্ীদ।স গৌনাপীর পদ হাদে আশ কৈল। 

ছাদশ গ্লে।ংকের অর্থ মন বুঝইল ॥ 

বৈষ্ণব গে।নাঞী পাদপন্ম হাদি আশ। 

মনঃশিক্ষ। সংক্ষেগার্থ কহে প্রেমদল ॥" 

কবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকের অনুবাদ করি- 

যাই এই প্রেমদাস বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। 

এই গ্রস্থখানি কোনও সময়ে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বৈষ্ব্গণের 

পরম প্রীতিকর পদার্থ বলিয়া! গণ্য হইত। এখনও ইহার যথেষ্ট 

আদর আছে। ইহার নাম চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী। ইহা 

মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ, ইহার শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। বংশী- 
শিক্ষা নামক একখানি গ্রন্থ €প্রমপাসের রচিত বলিয়া লিখিত 

আছে। বংশীশিক্ষাপ় গ্রেমদাসের অপর নাম পুরুযোত্বম, তিনি 

বংশীশিক্ষায় আপনাকে উপরোক্ু গ্রন্থরচয়িতা বলিয়া পরিচয় 

দিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 

ভগবান্ দাস-__ইহার রচিত গীতগোবিন্দের একথানি পদ্চানু- 

ভগবান্দান বাদ আছে। গ্রন্থ শেষে লিখিত আছে-- 

“স্বাক্ষর লিখিল দীন ভগধ'ন্ দাস। 

জয়দেঘ গ1দপস্ম মনে করি আশ।” 

গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে হেঁয়ালীর ভাষায় তাহার নাম 
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রুক্ণক্ষে আহাচের দিবস পঞ্ছে। 

টের ভূতীয়ে কর মধ্যেতে আকার । 

. সেই নদীক্স নিকটে ফেষল পূর্যবধার ॥ 

' ইল্ত্রের বাছন পল়ে দসয়ন্তী গতি। 

ধিরচিল সেই গ্রামে করিয়া! ঘসতি॥" 

এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে। 

সেই গ্লোকে মহাপ্রভুর বন্দনা! করা হুইয়াছে। পয়ারে বন্দনা 

এইনপ._ 

“প্রথমে খণিব গৌরচত্ত অধতায়। 
আর সম ভুঘদে দয়ালু নাহি আর।” 

: এই গ্রস্থখানি ১৮৫৮ শকে রচিত হইয়াছে। ভগবান্ দাস 

এই গ্রন্থ রচয়িতা কি না এ বিষয়ে সন্দেহআছে। 

মাধব গুণাকর--ইনি উদ্ধবদূত গ্রন্থের গ্রণেত! । এই গ্রন্থ" 

মাধব গুণাকর খানি ডাগবতের উদ্ধব-সংবাদের ভাবগত 

বঙ্গানুবাদ । ইহার প্লোকসংখ্যা ৭+৮*। গ্রথ্থ শেষে কবি নিয়" 

লিখিত আত্মপরিচয় দিম্নাছেন ঃ.- | 

“ভাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। 

কহিশেখরের পুর কষিচল্রা নাদ। 

তার পুত্র মাধধ নামেতে গুণাকর। 

পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব গুণধর ॥ 

গজসিংহ নামে রাজ| ছিল ধর্ধমানে। 

তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্বগুণে। 

উদ্ধবদুত গ্রন্থ করিল রচন। 

তাছ। সনি সুগ্ধ হয় জত সভাজন ॥” 

গুকুনদ ছিজ--ইনি জগন্নাথমঙগল-গ্রন্থের রচয়িতা । জগন্নাথ- 
মঙ্গল কোন গ্রস্থবিশেষের অনুবাদ না হইলেও 

দুরুদ বিগ পুরাণবিশেষের ভাবগত অনুবাদ। এই জন্য 

এই প্রস্থখানিকেও অনুবাদ গ্রন্থের অন্তভূক্তি করা হইল। 

জগমাথমঙ্গল কোন কোন স্থানে প্জগলনাথ-বিজয়” নামেও অভি* 

হিত হইয়াছে। জয়ানদ্দের চৈতন্তমঙ্জলে যেরূপ জগন্নাথের 

বর্ণনা অছে, এই গ্রচ্থেও ঠিক সেই সকল বর্ণনা দৃষ্ট হয়। 
জগন্নাথমঙগল জয়ানন্দের চৈতভামজলের পরবর্তী গ্রন্থ, এরূপ 

অনুমান করার প্রচুর কারণ আছে। ইহাতে জগমাখযাহানযাি 
বর্ণিত হইয়াছে এই গ্রন্থের শ্লৌকসংখ্যা ছুই সহশ্র।. . 

যহুনসন ীদ+ইনি পাণিহাটার বৈবাধ্স্ত 
এ) ১8 দ্র , দি 8. 

ইনি কয়েকখানি সংস্কত গ্রন্থের উৎ স্ভাগুযাঘ, করন হ্গ 
উহাদের বিবরণ লিখিত হুইল £-- | 

বিষমন্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত একবার পনি অদূর 
সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে প্রীকৃষ মাধুধয যেমন 

করাত  জুন্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে, অপর ঝোঁন গ্রন্থে: 
তাদৃশ সরস ও নুমধুর বনি! দেখা বায় মা। প্রীচৈতত্তচরিতামৃত-.. 
রচরিত| কৃষ্দাস কবিরাজ এই গ্রন্থের যে টাক! লিখিয়াছেন,' 
তাহাতে গ্রন্থের ভাব শতধা ফুটিয়া উঠিরাছে। ন্ুকবি যছুনগান 
এই পাতিত্যপূর্ণ টাকার বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যান্থবা্ করিয়া. 
অনংস্কত্র পাঠকগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন।.. 
এই অনুবাদে যছনন্দন বিন্দমাত্রও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন 
নাই। তিনি যথাসম্ভব টীকার পদ্যানগবাদ করিয়াছেন। কিন্ত 

অনুবাদে ভাষার লাবিত্য সংরক্ষিত হয় নাই। 

কষদান কবিরাজ মহাশয় রাধারুষলীলাত্মক গোঁবিদ্" 
লীলামৃত নামক যে গ্রন্থ রচনা! করেন, এই 
গ্রথথানি তাহারই বঙ্গানুবাদ । গ্রন্থকার ন্বানে 

দানে ব্যাখ্যার কাধ্যও স্ুমম্পন্ন করিয়াছেন । | 

যছুননদনের রসকদস্ব প্রীূপ গোত্বামীর রচিত বিখমাধ্ব 
নাটকের বাঙ্গালা তাষায় পদ্যান্গবাদ। 

রসকদত্থ বিদগ্ধমাধবের কেবল অনুবাদ 

নহে। ইহাতে মূল গ্রন্থের ব্যাধ্যা ও ভাব পরিস্ফউ করা 

হ্য়াছে। 
রসময় দাস--শীতগোবিদ্দের একখানি লঠাবাদ কেয়া" 

গৌধিন্দ-লীলাম্বত 

রসকন্ব 

বলময় দাস ছেন। আরস্ত এইক্সপ 1 ১০ 

“ড়ায় জয় শচীহত এচন্রুকুমার। 

দ্বপা করি দেহ নিল্প সেব| অধিকার ॥” 

অনুবাদটী পূঁজারি গোস্বামীর টাকার অভিপ্রায় অন্গুসায়ে চিত্ত 

হইয়াছে। অন্থুবাদকও তাহা শ্বীকার করিয়াছেন, বথা )-" : .. 

*মেঘারৃত চা পুন কহে সেইখানে... 
টাকার এই বত অর্থ করয়ে ব্যাখানে” 

সুতরাং এখানিও অবাদ এবং ব্যাথা গস... উপসংহারে 
ভণি। এইস. এ টিং 7৮981 

তি দ্বীন জড় হীন লও ্ 
৪882 

বু ৫৯ ১ 
7 টি রন /] ধা 
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রা রা স্জ্ 

এব রান পন্ভানুবাদ করেন । 

রূপনাথ দাস--ইহাঁর লিখিত শ্রীমস্তাগবতের ভ্রমরগীতার 

ক্লপনাথ দাস একখানি ভাবগত অনুবাদ ও বাঙ্গাল! গ্ভ- 

গ্রন্থ আছে। 

লাউড়িয়। কৃষ্ণদাস--ইনি বিষুঃপুরীরৃত্ত ভক্তিরত্বাবলী গ্রন্থের 

আউড়িয কৃষণদাস অনুবাৰ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। 

ঈশাননাগরের অদ্বৈতগ্রকাশাদধি মতে ইনি অহৈতপ্রভূর বালা- 

ঙীল! কুত্রের রচত্বিতা। 
চৈতন্তমঙ্গল-প্রণেতা লোচন দাস রায় রামানন্দরৃত্ত সংস্কৃত 

জগন্লাথ-বল্পত নাটকের শ্লোক ও গীতাংশের 

বাঙ্গালা পঞ্চে জন্গবাদ্ঘ করিয়াছেন। লোচন 

ঘাসের অনুবাদ মধুর, প্রাঞ্জল ও সরস। লোঁচন দাসের স্বাধীন 

অনুবাদ স্থানে স্থানে মূল পদ্য এবং গীত অপেক্ষাও সরস ও মধুর- 

তর হুইয়াছে। মূলের অস্ফট ভাব অনুবাদে প্রক্ষউ। লোচন 

ঘামের অনুবাদের বিশেষত এই যে, উহ! মূল গ্রন্থের প্রাতি 

শঝের বিশুদ্ধ অনুবাদ নহে। মুল গ্রন্থের ভাবের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিয়া সেই ভাব বাহাতে সরস এ মধুর তাবে প্রশ্ক,ট হইতে 

পারে, লোচন সেই দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মুরারি 

গুপ্তের চৈতন্তচরিত অনুবার্দে লোচন দাস এত অধিক স্বাধী- 

নত অব্লম্বন না করিলেও সেই অনুবাদ পদ্যগুলি আদৌ 

অনুবাদের স্তায় প্রতীয়মান হয় না। দ্ুললিত সহজ শববৈতৰে 

এবং ভাবের দরসতায় ও মাধুর্যে লোচনের পদ্যান্ুবাদ বঙ্গভাষার 

পলক শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। আনন্দলতিকা' ও ছুর্নভসার গ্রন্থ ইহারই 

প্রন্নীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আন্ছে। 

হরিবোল দাস -ইনি কৃষ্চলীলার পৌরাণিক ঘটনার ভাবা- 

হযিযোল দাস বলম্বনে নৌকাখণ্ড নামক একখানি গ্রন্থ রচন! 

করিয়াছেন । এই গ্রন্থের শ্নোকসংখ্যা ১২০০ । 

ভজন-গ্রস্থশাখা । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রচিত বহু সংখ্যক তজনগ্রস্থ দৃষ্ট হয়। 

তন্মধ্যে কতকগুলি গোস্বামিগণের রচিত শান্ত্রসম্মত, অপর 

অধ্নিকাংশই বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনপপ্রণালী- 

বিষয়ক । এই শেষোক্ত গ্রন্থশ্রেণীর মধ অনেকগুলি গ্রন্থ 

কৃফদাস, নরোত্তম দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, রূপ গোস্বামী সনা- 

গন গোস্বামী গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গোস্বামিগণের রচিত 

'ালিয়। লিখিত আছে । ফলতঃ এই সকল গ্রস্থ তাদৃশ স্থপণ্ডিত 

স্যক্িগগের দার! রচিত হইয়াছে বলিয়া আদৌ মনে কর! 

বাইতে পারে ন!। এমন কি এক গ্রহ্থই কোন নকলে ক্কযাস- 

৩1) 

লোচন দাস 

প্রনিত,কোন নক্লে ্রদীর রে টি নকলে সা 

দাস কৃত, আবার কোন নকলে নরোতম দাস-রচিত 

লিখিত আছে। এরূপ দৃষ্টাত্তের অভাব নাই। যাহা নত 
আমরা নিয়ে অকারাছি বর্ণমাল। ক্রমে সিল ্ন্থকারের! 

নাম এবং তৎসঙ্গে তাহাঘের গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিতেছি । 

অকিঞ্চন দাস--তক্কিরসাত্মিক। নামে একখানি ক্ষুদ্র ভজন- 

গ্রন্থের রচরিতা। আবার মীন কৃষ্ণদাসের 

রচিত বসিয়া এই নামে. আর একখানি হস্ত- , 

লিপি দৃষ্ট হইল। এই ছুইখানি গ্র্থ গ্রস্থকারের নামের পার্থক্য 
ব্যতীত আর.ফোনও পার্থক্য নাই। এই গ্রন্থ আড়াই শত. 

বর্ষের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। 
অগত দাস-_ গোপী-ভক্তিরসগীতনামক একখানি গ্রন্থ 

ইহার রচিত। পুঁথিখানি প্রাচীন। ইহার! 

শ্লোকসংখ্যা ২১০ ইহার ভগিতায় এইযপ; 

তকিরসাত্তিকা 

গেপীতক্কিরসনীত 

লিখিত আছে-- 

“জিয়া অচাত দাঁস সেই রাঙ্গা পাঁর। 
গোগীততরসগীত আনন্দেতে গায় ॥” 

আনন্দ দাস-_রসন্দুধার্ণৰ নামক একখানি গ্রন্থ ইহার রচিত।' 

রলনুধার্ণৰ.. রসনুধার্ণবে ব্রপরসের বর্ণনা আছে। রসের' 

ভঙ্জন সম্বঙ্ধে অনেক কথা ইহাতে লিখিত। 

রুষ্খদীস--১ স্বরূপবর্ণন, ২ বুন্দাবনধ্যান, ৩ ম্বরূপনির্ণর, 
৪ গুরু-শিষ্যসংবাদ, ৫ রাগময়ী কণা, ৬ রূপমঞ্জরীসং প্রার্থনা, 

৭ গুদ্ধ-রতিকারিকা, ৮ আত্মনিরূপণ, ৯ দণ্ডাত্মিকা,১০ রসতক্কি- 

লহরী, ১১ রাগরত্বাবলী, ১২ সিদ্ধিনাম, ১৩ আত্মজিজ্ঞাসাতত্ব, 

১৪ জ্ঞানরত্রমাঁলা, ১৫ আশ্রয়নির্ণয়, ১৬ গুরুতত্ব, ১৭ জ্ঞানসন্ধান 

প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনগ্রন্থ 

কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। নিয়ে এই সকল 

গ্রন্থের কয়েকখাঁনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর! যাইতেছে । 

স্বরূপবর্ণন গ্রন্থে সাধনতব বর্ণিত হইয়াছে । এই পুথিখানির 

যথে& প্রচার ছিল। ইহার অনেক নকল 

আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থগুলিতে 

বহুল পাঠাস্তর আছে। স্লোকসংখ্যা মাত্র ১৫*। ইহার উপ- 

ংহারে লিখিত আছে-_ 

একদিন নিঘেদন করিমু তাহারে। 

স্বরাপের কুপ। হইল তোমার উপরে ॥ 

তিনগ্জনে কূপ! করে। কিছু গ্রন্থ সার। 

গৌড়ে লইয়। তাহা সভ।য় করিব প্রচার ॥ 

ষেছ কৃপ| কৈল গ্রস্থ এই তিনজনে । 

নমস্কায়ি গৌড়দেশ করিল! গসনে 

স্বরূপ-বর্ণন 
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্রীরপের জাঙ্ঞ।য় তার রাধ।কুগলীলু!। 

হুথে গৌড়ষাসী লোক তাহা আচরিলা। 
প্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

হ্বরূপ-বর্ণন কিছু কহে কৃষদাস ॥” 

আর একখানি নকলের উপসংহারে লিখিত আছে $-- 

শ্রীরপ প্রীত্রজলীলা! করিল! বিস্তার। 

পরকীয় মতে তাহ! করিলা! প্রচার ॥ 

প্রীরূপ শ্রীরঘুন।থ পদে যার আশ। 

ূ ্বরূপ-বর্ণন। কিছু কহে কৃষ্ণদাস।” 

“বৃন্দাবন ধ্যান” গ্রন্থথানিতে বৃন্াবনের রসের কথা বর্ণিত 

হইয়াছে। গ্রন্থথানি ক্ষুদ্র। ইহাতেও সহ- 
জিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালী 

সামান্তাকারে লিখিত। 

স্বরূপ-বর্ণনা ও স্বরূপ-নিণয় পৃথক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হইল 
না, বিস্ত কোনও কোনও নকলে কিছু কিছু পার্থক্য এবং শ্লোক- 

সংখ্যারও কিঞিৎ বিভিন্নত দৃষ্ট হইল। স্বরূপ- 
বর্ণনে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, স্বরূপ- 

নির্ণয়েও ঠিক সেই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। 

গুরুশিষ্যসংবাদে প্রশ্বোতরচ্৮লে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন- 

তত্ব লিখিত। 'এই গ্রস্থথানিতে বৃন্দীবনের 

রসতত্ব এবং সহজিয়াগণের সাধনতত্ব অতি 

বৃন্দ।বন ধ্য।ন 

স্বরূপ-নির্পয় 

গুরুশিষ্য-নংবাদ 

ক্ষেপে বণিত । 

রাগময়ী-কণা অতি ক্ষুদ্র গ্রস্থ। গছ্যে পদ্যে লিখিত। 

রাগময়ীকণ। ইহাতে গুরুর লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে । এই 

পুস্তকের গঞ্চের নমুন! অতঃপর গদ্ঘ-সাহিত্যে লিখিত হইবে । 
প্রীপ গোস্বামীর অন্তর্ণানে বিলাঁপ-ব্নিই এই গ্রস্থের 

রূপমন্রী সংপ্রার্থন। বিষয়। এখাঁনি অতি ক্ষুদ্র সহজিয়া গ্রন্থ । 

শ্রীূপ গোস্বামীই শুদ্ধরতিতত্বের মূল বলিয়া শুদ্ধরতি- 

শুদ্ধরতি-কারিক। কারিকায় বর্ণিত। 

আত্মজিজ্ঞাস! গগ্ভ পগ্যাত্মক প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার আরম্ত 

এইরূপ--“অথ আত্মজিজ্ঞাস! লিখতে । তুমি 
কে? আমি জীব। কোন্ জীব? তটস্থ 

'জীব। থাক কোথা? ভা্ডে।” ইত্যাদি 
ভণিতায় লিখিত আছে-- 

আ্মজিজ্ঞ।স| 

শসহচরী সহ আস্বাদিতে মোর চরণ আশ। 

জিজ্ঞাসাতত্বনারাৎসার কহে কৃষ্দাস ॥” 

“আত্মজিজ্ঞাসাসারাৎসার” নামেও এই গ্রন্থথানি অভিহিত। 

আবার নরোত্তমরচিত দেহকড়চের সহিত কেবল ভণিতা ছাড় 

আর সকল অংশেই ইহার একতা! রহিয়াছে। 
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দণ্ডাক্সিক। হইয়াছে । 
রসতজি-লহরী--পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনাই রসতক্তি-লহরীর 

উদ্দেশ । যথা-- 

“স্বকীয়! ভাবেতে নাহি বিচ্ছেদের তয়। 

এই হেতু পরকীয়। করহ আর্রয় ॥ 

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উন্লান। 

ব্র্জ বিন ইহার অস্কত্র নাহি বাস ।” 

রাগ-রক্রাধলী-_এই গ্রষ্থে বাম ও দক্ষিণ রাগের বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে। 

“রাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি ঢুইধিধ হয়। 

বাম! দক্ষিণ। রাগ ছুইযিধ কয়” 

সিদ্ধিনাম_এই গ্রন্থে বৈষ্ণব মহান্তগণের পূর্ববজন্মের নাম 
ক্ষেপে বর্ণিত হুইয়াছে। যথা-_- 

"মদন-লালন৷ সখী কহি তার নাম। 

পুরুযোত্তম পণ্ডিত সেই করিল বিধান ॥ 

এহি ত হুইল সয যৃথের নিরূপণ । 

শ্রীকৃষ্ণদাঁস কবিরাজের মন রহ অনুক্ষণ |” 

এতদ্যতীত আশ্রয়নির্ণয়, গুরুতত্ব, জ্ঞনিসন্ধান, মনোবৃত্বি- 

পটল। চমতকার-চন্দ্রিকা, প্রহলাদচরিত্র, আত্মসাধন, সারসংগ্রহ, 
পাষগুদলন, জবামঞ্জরী প্রন্থতি অনেকগুলি কদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক 

কষ্বাসরচিত বলিয়া লিখিত আছে। 

কুষ্ণরাম দাস--ভজন-মালিকা নামক গ্রন্থের রচয়িতা । 
ভঞ্জন-মলিক! গ্রন্থখানির রচনা ও ভাব, ভাল। কৃষ্ণভক্তির 

প্রাধান্ত স্থাপনই এই গ্রন্থের বিষয়। 

গিরিধর দাস-স্মরণ-মঙগলঙ্ত্র গ্রন্থ ইহার রচিত। ইহাতে 

স্মরণ-মঙ্গল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-ম্মরণের 
বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

গুরুদাস বন্থ-_প্রেমভক্তিসার । এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষুব- 
প্রেমভক্তিসার সম্প্রদায়ের সাধ্যসাধনতত্ব লিখিত হইয়াছে। 
এখানি সহজিয়! সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে। 

গোপাল ভ্টর--ইনি গোলোক-বর্ণন গ্রন্থের রচয়িতা । ইহার 
শ্লোকসংখ্যা এক শত। ইহাতে গোলোক- 

বর্ন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-জাহবাতত্ব 
প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । 

গোপীকুষ্ণ দাস--হরিনামকবচ ইহার রচিত। ইহার 

শ্লৌকসংখ্যা ১৫৪। ইহাতে হরিনাম-মাহাত্থয 
সম্ব্খে উপদেশ আছে। ইহার প্রথমে লিখ্চিত 

গোলোক-বর্ণন 

হরিনামকবচ 

- হইয়াছে ১-- 
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“চৈতন্ত গোসাঞকী কহেন গুদ শচীমাত|। 

অবধৃত নিতাইর আমি লই যাইয়। ঘার্ড| 1” 

গোগীনাথ দাস- ইহার রচিত গ্রন্থের নাম সিদ্ধসার। 

সিদ্ধনার ইহার শোকসংখ্যা ১৮*। ইহার :উপসংহারে 

লিখিত আছে ১-- 

«আপন ইচ্ছায় জীব নান! কর্ম করে। 

কাব্য নাহি সিদ্ধ হয় শ্রম করি মরে॥” 

গোবিন্দ দাস-নিগম নামক গ্রন্থানি ইহার রচিত। ইনি 

কোন্ গোবিন্দ দাস, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা 

রি যায় না। এই গ্রন্থের পদ্যগুপি সরল। 

সম্ভবতঃ স্ুপ্রসিদ্ধ পদ্কর্তা গোবিন্দদীসই ইহার রচয়িতা । 

বৈষববনান! নামক আর একখানি গ্রন্থ ইহারই রচিত বলিয়া 

লিখিত আছে। 

গৌরীদ্াস-_নিগুঁার্থ-প্রকাশীবলী রচনা করেন । এই গ্রন্থ 
মুকুন্দদাসের অমৃতরসাবলির বিস্তার ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। গ্রন্থকারকে মুকুন্দদাসের 

শিষ্য বলিয়া মনে হয়। 

চৈতন্যদাস-_রসভক্তি-চন্ত্রিকা উহার রচিত। কিন্তু 

নরোত্তম দাসের ভণিতায় এই নামে একখানি 

গ্রন্থ আছে, উভদ্ন গ্রান্থের বচনাঁয় কোন পার্থক্য 

নাই। ঈশ্বরতত্ব ও জীবতাত্বের বর্ণনাই এই গ্রন্থের বিষয়। 
সহজিয়া! সম্প্রদায়ের ভজনসাধনের গ্রন্থ । 

জগন্নাথ দাস-_ইনি রসোজ্জল গ্রন্তের প্রণেতা ৷ এই গ্রন্থের 

রসৌজ্জবল শ্লোকসংখ্যা ৬৬০। ইহাতে ব্ররসের ভজন 

লিখিত হইয়াছে । ইনি “তিন মানুষের বিবরণ” নামে এক ক্ষুদ্র 

গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 

জয়রুঞ্ণ দাস--মদনমোহনবন্দনা গন্থ ইহার প্রণীত । 

শ্রীীব গোস্বামী-_ইনি গৌড়ীর বৈষ্বগণের অতি পুজনীয় 
গ্রন্থকার । ইনি অনেকগুলি সংস্কত এর রচয়িতা । ইনি 

বাঙ্গাল! ভাষায় যে কোন গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ুণবপপ্ডিতগণ 

উপাসনাসার ও তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু সহজিয়া 

নিত্য বর্তমান সম্প্রদায়ের উপাসনাসার, নিত্য বর্তমান গ্রভতি 

গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে । ফলতঃ এই ছুইখানি 

দর গ্রন্থ শ্রীপীবের রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। 

জীবনাথ-_রসতত্ব-বিলাস নামক একখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত। 
দুঃখী কৃষ্ণদাস__ইহার অপর নাম শ্তামাননদ ৷ সহজ-রসামৃত 
| নামক সহজিয়া সম্প্রপায়ের একথানি ক্ষুদ্র 

সহ-রসাদুঃ. পুস্তক আছে, ইনি উবার রচয়িতা বলিয়া 
চি 

লিখিত হইয়াছে। 

নিগৃড়ার্থ-প্রকাশাবলী 

রসভক্তি-চক্রিকা 

দীন ভক্তদাস--ইঈনি বৈষ্ণবামৃত নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেতা । 
বৈষবামৃত ইহার প্রকৃত নাম কি, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ 

নাই। এখানিও সাধ্য-সাধনতন্ব। 

নরসিংহ দাস-_দর্পণ চন্দিকা ইহার রচিত। বৈষ্ণবদিগের 

দর্পণ-চত্ত্রিকা ভর্জন-সাধন গ্রন্থ । “পদ্মশূঙ্গার” নামে এক গ্রন্থ 

নরসিংহ দাসের রচিত বলিয়া! প্রচলিত আছে। 

নরোত্তম দীন-ই'হার পবিভ্রজীবনী নরোত্তম দাস শবে 
দ্রষ্টব্য । ইহার প্রণীত প্রার্থনা ও প্রেমতক্তিচন্ত্রিক! গ্রস্থ 

প্রার্থন। ও বৈঝুব সমাজে চিরশ্মরণীয় ও চিরপুজনীয় ; 

প্রেমভক্তিচক্িকা কিন্তু ইহার নামে আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ 

দেখিতে পাওয়| ফায়, যথা--উপাঁসনাপটল, অর্থবিসংবাদ, 

অমৃতরসচন্জ্রিকা, প্রেমভাবচন্দ্রিকা, সারাৎসারকারিকা, ভক্তি 

লতিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দিকা, রাগমালা, চমৎকারচন্্রিকা, 

্মরণমঙ্গল, স্বরূপকল্পলতিকা, গ্রেমবিলাস, তন্ধনিরূপণ 

ও রসভভ্তিচন্দ্িকা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই সহজিয়া 

সম্প্রদায়ের শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শীকরপ্রস্ুত বলিয়া মনে 

হয় না। 
নিত্যানন্দ দাস--রাগনয়ীকণা ও রসকল্পসার নামে ছুইথানি' 

গর ইহার রচিত বলিয়া বর্ণিত আছে। এই 

রাগময়ীকণার অধিকাঁংশ নকলেই কৃষ্ণদাসেব 

নাঁগীয় ভণিতা আছে।॥ এই রূসকগ্সার বৃন্দাবন দাসের রচিত 

বলিয়া ৭ 'মন্ত নকলে দুষ্ট হইল। এই নিত্যানন্দ দাদ সম্ভবতঃ 

স্বাবখ্যাত প্রেমবিলান গরন্থরচয়িতা নহেন। 

প্রেমদাস উপাঁসনা-পটল ৭ আনন্দ-ভৈরব রচমিতা | 

উপাঁসনা-পটল নরোভ্ভমদাসের রচিত বলিরা ও উল্লিখিত হইয়াছে। 

আনন্দ-ভৈরব এখানি ভাগ্রিক প্রভাবে প্রভা- 

বিত বাঁউল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ । ইহাতে অনেক 

অন্রীল কথা আঁছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনেক গ্রস্থকারই প্রেম- 

দাস নামে পরিচিত । ভ্রীটৈতগ্ঘচন্দ্রেদয়ের অনুবাদক এক প্রেম- 

দীস। মনঃশিক্ষা ও বংশাশিক্গণ এই দইখানি গ্রন্থের রচনিতাও 

প্রেমদাস নামে প্রপিদ্ধ। এতদ্বাতীত অন্ত কোন কোন শ্ুত্র 

ক্ষুদ্র রণ প্রেমদাসের রচিত বলিয়া জানা যায়। 

প্রেমানন্দ-মনংশিক্ষা নামক বিবেক বৈরাগ্য-শিক্ষা প্রদ এক- 

খানি অতি স্পন্দধর গ্রন্থ প্রেমানন্দের নামে 

রটিত। সে প্রেমাঁনন্দ বৈষ্ণব পাঠকগণের 

সুপরিটিত। চন্দ্রচিন্তামণি নামক একখানি এগ প্রেমানন্দ 

দ্রাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত। চগ্্রচিন্তামণি গগ্ঠ পগ্ঠনর গ্রন্থ। 

এখানি সহজিয়া বৈষুবদের সাধনতত্সন্দ্ধয় গ্রন্থ । 

বলরাম দাস--বৈষ্ণবাভিধান ও হাউবদন এই ছই গ্রস্থের 

রাগময়ীকণ। ও 

রূসকলপলীব 

উপাঁসনা-পটল 

ও আনন্দ-ভেরব 

মনঃশিক্ষ। 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বৈষ্ণব ভজনশাখা) [: ১৩২ ] বাঙ্গাল! সাহিত্য (বৈষ্ব ভজনশাখা) 
পাশা পিপিপি সি ৮০ 

বৈকবাতিধান গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অন্বা্বিশেষ। বল- 

ও হটবন্দন রাম দাসের সারাবলি, কৃষ্ণলীলামুত, বৈষণব- 
চরিত নামেও কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

মথুরা দাস--ইনি আনন্দলহরী নামক সহ্জীয়! সম্প্রদায়ের 
আনন্দলহরী ভজন গ্রন্থ-রচয়িতা। 

মনোহর দাস--দ্বীনমণিচক্ত্রোদয় ইহার রচিত । এই গ্রন্থ- 

খামি বিংশ অব্যায়ে বিভক্ত। একবিংশতি অধ্যায়ে গ্রন্থকার 

নর স্বীয় বংশের পরিচয় প্রধান করিয়া আপনাকে 

স্থবিখ্যাত রামানন্দ রায়ের বংশধর বলিয়া 

পরিচিত করিয়াছেন । একবিংশ অধ্যায়ে গ্রন্থকারের পরিচয় 

এধং খ্রীতিহাসিক বিবরণ আছে। রাগান্ুগা ভজনমার্গের উপ- 

দেশই এই গ্রন্থের প্রতিপা্ত। গ্রন্থথানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের 

ভব্রনসাধনগ্রস্থ । বথা-_ 

«একদিন ছুইদন আনল সহিতে। 

কহিতে লাশিল। কথ! প্রেম প্রচারিতে ॥ 

প্রীরাধা নহিতে হরি শূঙ্গ।রে আবৃতে। 

এক ধিনু প।ত তাহ! হৈল আচদ্ছিতে ॥ 

সেই বিন্দু ব্রজ হৈতে পড়িল খসির | 

তেজোময় রূপ হৈল পত্রেতে আসিয়া ॥" 

গৌরহরি বাউল ইহার শিক্ষা্তর ছিলেন। গ্রন্থকার স্থবৃহৎ 

গ্রন্থে রসের ভজনসম্বদ্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। 

মুকুন্দ দাস-অমৃতরসাবলী, চমৎকারচক্দ্রিকা, রসসাগরতত্ব, 

সহজামৃত, বৈষ্ণবানৃত, সারাৎসার-কারিকা, সাধনোপায়, রাগ- 

রত্বাবলী, সিদ্ধান্তচন্ত্রোদয় ও অমৃতরভীবলী প্রভৃতি সহজিয়া- 

অমৃতরসাবলী সম্প্রদায়ের বছ ভজন গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া 
প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আপনাকে 

ক্ষঞ্দাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মুকুন্দ 

দাস নামে কৃষ্জদীসের একজন শিষ্য ছিলেন। তাহার অনেক 

পরিচয় পাওয়া বায়। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতকারের শিষ্য মূলতানী 

বণিক্ মুকুন্দদাসের গ্রন্থে সহজিয়া মতের পোষকৃতা পরিলক্ষিত 

হয় কেন? এই নিমিত্ত অনেকেই এই মুকুন্দ দাসকে কবিরাজ 

গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দাস বলিতে পরাত্মুখ ) হয়ত ইহাও 

হইতে পারে যে, তাহার প্রণীত কোন কোন গ্রন্থে সহজিয়ারা 

তাহাদের আপন ধর্মকথা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া নিজদের গ্রন্থসংখ্যা 

বৃদ্ধি করিয়াছেন । মুকুন্দদাসের গ্রস্থগুলির মধ্যে-_ 
(১) মিদ্ান্তচন্ত্রোদয় গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই 

্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে শ্রীচৈতন্তচরিতামবতের অনেক 

তত্বকথা গৃহীত হইয়াছে, আবার চণ্তীদাস বিদ্াপতি ষে প্ররুতি 

রচয়িতা | বৈষ্বাভিধান কবিকর্ণপুরের বা দৈবকীনন্দন দাসের ] 

পপ পট পপ পপ পপি পপ পি পপির পিজি শি তা পপ পপ পাপী ৮ শসা | শা 

লইয়। সাধন করিতেন এবং এরবধপ সাধনা যে প্রয়োছনীয়, 

তাহাও লিখিত হইয়াছে। 
(২) অমৃতরসাবলীর প্লোকসংখ্যা গ্রায় ৩২৫। 

এই গ্রন্থেও সহঙ্িয়া ধর্মের ব্যাখ্যা আছে, যথা_ 

“নহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল। 

হজ ন! জানিলে অনর্থক ছৈল ॥ 
৬ ঙঃ চে ধা ও 

চৈতন্থচরিভামৃতে সহ সংক্ষেপে লেখিল। 

জীঘ তরে খোষাঞী জীউ লেখিয়! ঢাকিল ॥” 

এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ভক্তিকপ্নলতিকা ও প্রেমরত্বাবলী 

প্রভৃতি গ্রন্থেও সহজতত্ব যথেষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

(৩) বৈষ্ণবামৃত--ইছাতে কৃষ্তার্জুনসংবাদ প্রসঙ্গে সহজ- 
তত্ব লিখিত হইয়াছে । ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪*। দীনতক্ত 
দাসের রচিতও একথানি বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ আছে। 

(৪) চমতকার-চন্দ্রিকা--এই গ্রন্থে বালোদদেশ বন্ততন্ব- 

সাধনা ও সিদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে । নরোত্বমদাসের রচিত 
বলিয়াও এই নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাতে আর 

ইহাতে কোনও প্রভেদ নাই। কেবল ভণিতায় প্রভেদ। 
(৫) সারাৎসার-কারিকায় মুকুন্দ দাস শিবহূর্গাসংবাঁদচ্ছুলে 

সহজিয়াদের ধর্মমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 

(৬) সাধনোপায় গ্রন্থ অতি ক্ষুদ্র। (৭) রাগরত্বাবলী গ্রন্থে 
সৃহজিয়াগণের অভিমত বজরসবর্ণনা লিখিত হইয়াছে। এই 
্রস্থথানির অপর নকলে কৃষ্দাম কবিরাজ ইহার রচয়িতা 

বলিয়া লিখিত। 

যছনাথ দাস-_তত্বকথ গ্রস্থথানি ইহার রচিত। এখানিও 
তত্বকখা সহজিয়াদের সাধন-ভজন গ্রন্থ । 

যুগলকিশোর দাস--ইনি প্রেমবিলাস নামক একখানি 
প্রেমবিলাস ক্র গ্রন্থের রচয়িতা । 

যুগলকৃষ্ণ দাস_যোগাগম ও ভগবত্বত্বলীলা এই ছুইখানি 
যোগাগম ও ইহার রচিত। যোগাগম গ্রন্থথানিতে 

ভগবত্তত্লীলা সহজিয়া-সন্প্রদায়ের সাধনতত্ব লিখিত 
হইয়াছে। 

রসময় দাস_-ই*হার রচিত ভাগুতত্বসার নামে একথানি 

ভাণতত্বসার ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এখানিও সহজ- 

তত্বমূলক। 
রসিক দাস--ইনি রতিবিলাস নামক একখানি, গ্রন্থের ' 

রূতিষিলাস রচয়িতা । অপর একখানি নকলে এই গ্রশ্থ- 

থানি রতিবিলামপন্ধতি নামেও অভিহিত হইয়াছে ।" ইহার 



শ্লোকসংখ্যা 

আলোচিত হইয়াছে । 
রাধাবল্লভ দাস--সহজতত্ব নামক সহজিয়া গ্রন্থের প্রণেতা । 

ভক্তিরত্বাবলী নামে ইহার আর একখানি গ্রন্থ 

আছে। পরকীয়া প্রেমে কি ভাবে গ্রীতি- 

বন্ধন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়। 

শ্রশ্থখানি গছ্ভ পদ্যময় । 

রাধামোহন ঘাস--ইনি রসকল্পতত্বসার গ্রন্থের প্রণেতা । 

রামগোপাল দাস--ইনি চৈতন্ততত্বসার নামক গ্রন্থের 
চৈতচ্যতত্বলায় . গ্রঞ্জাতা ও নরছরি ঠাকুরের শিষ্য । এই গ্রন্থে 

অবর্তারতত্ব, মহা প্রভৃতত্ব ও ভত্তিতত্বাদি লিখিত হইয়াছে। 

রামচন্দ্র দাস-_সিদ্ধান্ত-চক্দ্রিকা ও প্মরণদর্পণ গ্রন্থ ইহার 

সিদ্ধান্ত-চশ্িকা র্ছিত। গ্রনস্থকর নরোত্তম দাস প্রভৃতির 

ও শ্ম রণদর্পণ অনেক পরবন্তী। ইনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন 

যে, ছুর্লভামৃতাদি গ্রন্থ দেখিয়া! ইনি এই প্রস্থ রচনা করিক্সাছেন। 

ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৬০। ইছার অপর গ্রন্থ শ্মরণদর্পণ। 

প্রীরাধার গণবর্ণনই ন্মরণদর্পণ গ্রন্থের বিষয়। ইহার 

শ্লোকসংখ্যা ১০ । 

রাঁমেশ্বর দাস-_-ইনি ক্রিয়াযোগসার নামক গ্রস্থেব রচয়িতা । 

ক্রি্পযোগনার. এই গ্রন্থে বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষের নিত্য- 

নৈমিত্তিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। 

লোচন দাঁস-__চৈতন্যপ্রেমবিলাস ও দুল্লভসার গ্রন্থও ইহার 

রচিত বলিয়া লিখিত আছে৷ চৈতন্তপ্রেমবিলাস অতি ক্ষুদ্র গ্রস্থ। 

ইহার শ্রেকসংখ্যা ১** মাত্র। এখানি লোচনদাসের রচিত 

চৈস্তন্প্রেমবিলাস কি না তাহাতে ও সন্দেহন। ছুল্লভসার গ্রন্থথানি 

ও ছুল্নভসার ্রীপ্রীরাধাকুষ্ণের মাধুধ্য বর্ণনাময়। ইহার 

কবিত্ব অতি প্রশংসনীয় । ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৫০ । এতদ্ব্যতীত 

দেহনিরূ্পণ নামক আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রস্থও লোচনদাসের 

নামে রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০*। 

এই গ্রন্থথানি সুবিখ্যাত লোচনের রচিত্ত নহে। আনন্দ-লতিকা 

গ্রন্থখানিও লোঁচনদাসের রচিত। উহার ভাব ও ভাষা লোঁচনের 

কবিস্বের উপযুক্ত । ইহার গ্লোকসংখ্যা ০০ । 

বংশীদাস--দীপকোঁজ্জল ও নিকুঞ্জ-রহস্ত এই ছুইখানি গ্রন্থ 

শহঙজতত্ব 

দীগকোজ্ছল ইার বিরচিত। দীপকোজ্জল গ্রস্থখানি ক্ষুদ্র । 

ওিকুপররহস্ত . এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইনি 

লিখিয়াছেন -- 
«নর দেহ বিমু নহে রমের আম্বাদন। 

ঈশ্বর দেহেতে নহে রমের কারণ ॥” 

ইহার নিকুপ্তরহন্ত গ্রন্থেও এইনপ রসরহন্তের কথা 

ঘা 
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লিখিত আছে । আর এক বংশীদাস রচিত ণভজনরত্ব” গ্রন্থ 

পাওয়া যায়। ইহাতে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ শ্রীত্রীককষ্ভজন- 

মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 
বাউল টাদ-_নিগুঢ়ার্থপর্ধাঙগ রচনা করেন, এখানিও 

নিগৃঢার্থ পঞ্চাঙ্গ বাউলসন্প্রদায়ের গ্রন্থ। 

ব্রজেন্তরকৃষ্ণ দাস-_ই'হার রচিত গোগী উপাসনা গ্রন্থ পাওয়া 
গোগী উপামন। গিয়াছে । ইহা ১০ পরিচ্ছেদে সমান্ত। 

বাণীকঠ-ইনি মোহমোচন নামক একখানি সাধন 

মোহমৌচন গ্রন্থের প্রণেতা । 

বৃন্বাবন দাল--রসকল্পসার, বিপুচরিত্র, তব্ববিলাস প্রতৃতি 

কষ সুর গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এতদ্যতীত 

চৈতন্য-নিতাইসংবাদ, 'বৈষঃববন্দন। ইত্যাদি ছুই রসকলসসার 

গ্রতৃতি একখানি গ্রন্থও ইহারই নামে পরিচিত। 

রসকল্পসার অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ইহার শ্লৌোকসংখ্যা ৩০, এখানি 

সহজিয়া গ্রন্থ । রিপুচরিত্রের শ্লোকসংখ্যা ১২৫। তনববিলাঁস 

্রস্থথানি মন্দ নহে। ইহার রচনা অতি উত্তম। গ্রগথানি শুর 

নহে, লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০। শ্রীত্রীবাধাকষ্চের বিলাসলীলাই 

এই গ্রস্থের বিষয়। এতগ্যতীত ভঙজন-নির্ণয় নামক একখানি 

সুন্দর গ্রস্থও বৃন্টাবনদাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। 

এই গ্রন্থখানি প্রীচৈতন্তচরিতামৃতের সিদ্ধান্তচ্ছায়ায় লিখিত 

হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 

নিত্যানন্দবংশাবলীচরিত নামক একখানি গ্রন্থও বৃন্দাবন- 

দাস রচিত বলিয়। জানা যাঁয়। এই সকল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্ত- 

ভাঁগবতকার স্ুপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবন দাসের রচিত কি না তাহাতে 

ঘোঁরতর সন্দেহ আছে । বিশেষতঃ উক্ত সহজিয়া কোন গ্রন্থ সেই 

প্রসিদ্ধ শ্রীবৃন্দাবনদাসেব রচিত বলিয়া মানে হয় না। বৃন্দাবন 

দাস লোচনের নদীয়া নাগরী পদেরও অনার করিতেন । 

এছাঁড়! ভক্তিচিন্তামণি, ভক্তিমাহাস্স্য, ভক্ত্রিলক্ষণ ও ভক্তিনাঁধন 

প্রহ্ৃতি গ্রন্থও বৃন্নীবন দাসেব নামেই প্রচলিত । 

উপাঁসনাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ শ্যামানন্দের রচিত বলিয়! 

উপাসনাসারসংগ্রহ প্রসিদ্ধ । ইহাতে বৈষ্ুব উপাসনা-পদ্ধতি 

বর্ণত আছে। 

সনাতন গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধরতিকারিকা 

গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থরচয়িতা নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দাবনের 

সিদ্ধরতি কারিক' পরম পুজনীয় ছয় গোস্বামীর মধ্যে বৃদ্ধতম 

স্থপণ্ডিত শ্রীপা্র সনাতন গোস্বামী মহাঁনুভব নহেন। ইনি 

সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোনও সনাতন গোস্বামী । সিঙ্ধ- 

রৃতিকারিফা গ্রন্থ সহজিয়া সম্প্রদায়ের অতি কুদ্র পুথি । 

বৈষধগণের বিশেষতঃ সহঙ্জিয়াগণের তজন সাধন পব্বদ্ধে 



এইরূপ আরও শত শত গ্রন্থ আছে। বাহল্যতয্নে এহ্থলে 

আমর মে নকলের নামোল্পেখ কনিতে বিরত হইলাম 
। 

এতযতীত নরোত্তম ঠাকুর মহায্বের রচিত বলিয়া সহজিয
়া 

সম্প্রদায়ের আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ আছে, কিন্ত তীহার রচিত 

কেবল প্রেমভক্তিচন্ত্রিকা” ও “প্রার্থনা” গ্র্ বৈষণব সমাজে 

অতীব সমাদূত। এই গ্রন্থঘয়ে কোনও সিদ্ধাত্তবিরন্ধ কথা নাই। 

এই ছুই গ্রন্থের পদগুলি বৈষণবসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা- 

গণের পবিত্র কঠহার তুল্য। বৈষ্ণব গায়কগণ *প্রেমভক্তি- 

চত্িকার” এবং প্রার্থনার" পদগানে শ্রোৃবর্গের হৃদয়ে 

বিষয়বৈরাগ্য, ভগবন্তক্কি। এবং কৃষগ্রীতির সঞ্চার করিয়া 

থাকেন। ইহার নামে প্রকাশিত অন্তান্ত গ্রন্থের তাদৃশ আদর 

দেখা যায় না এবং সকল গ্রন্থ ইহার রচিত কি না ত্ধিষয়েও 

ঘোরতর সন্দেহ আছে। ইদানীং নরোত্তমেয় নামে রী সকল 

গ্রন্থ চলিত হওয়ায় অনেকেই বলেন “যত ইতি পাঁপং নরোত্মে 

চাঁপং” অর্থাৎ গোস্বামী শাস্ত্বহির্ভ ত সিদ্ধান্তপূর্ণ যে সকল 

্রহছারা সমাজের পাঁপলোত বৃদ্ধি পাইতে পা
রে, সে সকল 

্রস্থও পবিত্রচেতা কায়স্থ ব্রহ্মচারী কঠোর বৈরাগ্যধর্মাবলর্ধী 

যোধিৎসঙ্গভীত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রর্গলত 

করিজে চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলতঃ কৃষ্দাস কবিরাজ 

গোম্বামী ও নরোত্ম দাস এই উভয়ের নামে যে অনেকগুলি 

মেকি গ্রন্থ চলিছিল, একটু অনুসন্ধান করিলেই ভাহাঁর অনেক 

প্রমাণ পাওয়। যাইতে পারে। তবে এমন হইতে পারে যে, 

ক্লষ্দাম ও নরোতম দ্বাস নামে অপর কোনও কোনও ব্যক্তিও 

এই সকল গ্রন্থের কোনও কোনও খানির রচগ্সিতা হইতে 

পারেন। 
বিবিধ বৈষাষ গ্রন্থ । 

উপানচন্্র দে--কৃষ্ণলীল! গ্রত্ৃতি দই একখানি ক্ষত 

কৃ্লীল। সহজিয়! গ্রন্থের রচক্সিতা। ইহার নিবাঁস 

বারাশত--বাড়ী, আনোয়ারা । 

গোপালদান। কর্ণানন্দ গ্রন্থে গোপাল দাসের এই্প পরিচয় 

পাওয়া যায় 
এগোপাল দা প্রভুর এক শাখা। 

্রভুয় পর শ্রিষ্ন গুণের নাই লেখা 

বুধই পাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণকীর্তনীয়। 

যাহার বীর্তনে ঘাঞ্গ পাঁধাণ গলিয়! ॥” 

পনবর্ত। ও কবি। পিতার নাম হরিরাম কআচার্্য। ইনি 

গোপীকাপ্ত। পিতার নিকট মঙ্্ গ্রহণ করেন, ইহার 

পিতাও কবি এবং পদবর্ত। ছিলেন । 

গোবিন হিজ-স্তুলদীমহিমা গ্রন্থ ইহার স্বচিত। 

বাঙ্গালা লাহিত্য (বিবিধ বৈষব এছ) [ ১৩৪ ] খাগাল! পাহিতয (বিবিধ বৈ গর) 

গোবিশ--ইনি *্প্লীমতীর মানভঞ্জন” নামক গ্রন্থ-প্রণেতা । 

গৌরীদাস। . বৈধষ সাহিত্যে 'গৌরীদাপ নামে ছুইজন পদ" 

কর্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রথম পণ্ডিত গৌরীধাস। ইহার নিবাস ব্িক! কাঁলনায়। 

ইনি সুখুটীবংপীয় বরুণ বাচস্পতির বংশধর। পিতার নাম 

কংসারি মিশ্র। মাতার নাঁম কমলাদেবী। 

ও 2 ইহার| ছয় ভাই, ১ দামোদর পণ্ডিত, 

২ জগন্নাথ, ও কুরধ্দাস, ৪ গৌরীদাল, ৫ কৃষ্ণদাস, ৬ নৃসিংহ- 

চৈতন্ত। ইহাদের পূর্বনিবাস শালিগ্রাম। মহাগ্রতু ইহাকে 

প্রসাদ স্বরূপ শ্বহস্ত লিখিত শ্রবখানি গীতার পু'খি এবং 

একখানি বৈঠা প্রদান করেন। মহাপ্রতৃর সহিত যখন ইহার 

সাক্ষাৎ হয়ঃ তখন মহাপ্রতূর বয়ল ২৩ বৎসর ও নিত্যাননদের 

বম ৩২ বৎসর ছিল। ইনি অধিক! কাল্নায় গৌরাঙ্গ ও 

নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈধব বনানায় ইহার বিষয় 

এইরূপ লিখিত আছে,-.. 
«গৌরীদাস পতিত বন্ে। প্রভুর আজাকারী। 

আচার্য গোনাএীয়ে নিল উৎকলনগরী ।” 

'চৈতন্তচরিতামৃতেও ইহার প্রভাব এইক্প বাণত আছে-- 

*ছ্রগৌবীদান পরত প্রেমোদ্দও ভক্তি । 

কৃষ্প্রেম দিতে নিতে ধরে এই শক্তি |” 

ইহা ভিন্ন ভক্তির্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মহিম! বিভ্ৃত 

রূপে বরিত আছে। গৌরীদাসের পরীর নাম বিমলাদেবী। 

ইহার গর্ভে বড়, বলরাম ও রঘুনাথ নামে ছুই পুত্র জগ্গো। 

রদুনাথেরও মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে ছুই পুত্র হয়। 

ইহাদের বংশ অগ্তাপি কাল্নায় আছেন। 

ৌরীধাস ২য়। দ্বিতীয় গৌরীদাস একজন পদকর্ত! ও বীর্তনীয়া। 

ইনি নিত্যাননের প্রধান ভক্ত ছিলেন। বৈষণববন্দনায় 

লিখিত আছে ১" 
গৌরীদাস কীর্তনিয়ায় কেশেতে ধরিয়। 

নিত্যানন স্ব বয়াইল। নি শক্তি দিয়া ৪” 

কেহ কেহ অনুদান 'করেন যে, পদকমতরূর চতুর্থ শাখায় 

নিত্যানন্দ-মহিমন্থচক যে একটা পদ আছে, উহা! এই দ্বিতীয় 

গোৌরীদাস-রচিত। | 

নন্দকিশোর ঘাস--বৃন্দাবনলীলামৃত এবং রসপুষ্পকলিকা 

মাধনলীলামৃত এই ছুই অতি হুদার গ্রথ রচনা কর্েন। 

ও রমপুষ্পকলিকা বৃন্বাবনলীলামৃত ৫* অধ্যায়ে বিভক্ত, এখানি 

অতি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রহে গ্রন্থকারের বৰিত্ব ও পাণ্ডিতা 

হথে্ পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্মন্তাগবতাদি 

পুরাণ অবলঘ্বনে লিখি । গ্রন্থকার স্থানে স্থানে দ্বীয় কৰিত্ে 



০৯১ লহ জল 

শান্ত্রের নিগু় মর্দের বিশদ ব্যাখ্যা করিক়্াছেল। রসপুষ্প- 
কলিব্ধ গ্রন্থখানিও অতি নুদ্দর, ইহা! যোড়শ দলে বিভক্ত । 

নরসিংহ হাস--ইনি প্রেম-নাবানল নামক একখানি ক্ষু 
প্রেমঘাধানল গ্রন্থের রচন্িতা। ইঞ্ার রচিত অন্তান্ত গ্রন্থের 
পরিচয় ইতঃপুর্বে লেখা হুইয়াছে। 
নরহরি--গতচঞ্রোদয় গ্রন্থের প্রণেতা । 
নীলাচল দাস--ইনি দ্বাদশপাঁটনির্ণয নামক অতি ক্ষুতর 

গ্রন্থ রচনা করেন। , 
পীতাখর দাস--রসমঞ্জরী নামক একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ 

প্রণেতা । রসশান্ অনুসারে নায়িকা" 

বিচারই এই গ্রন্থের বিষয়। ইনি এই গ্রন্থে 

'মিধিলাবানী গণপতির পুত্র ভাহ্দ্দত্ত প্রণীত রদমঞ্জরী, 
সঙ্গীতদামোদর, গীভাবলী, কবিসন্তোব, ভাগবতের ঘশমন্ব, 

রসকদঘ্ব, গীতগোবিনা, পদ্ভাবলী ও সঙ্গীতশেখর এই নয়খানি 
সংস্কত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, এবং কৃষ্ঃমঙ্গল, বিস্ভাপতি, গোবিন্ব 
দাম, কবিরঞ্জন, যশোরাজখান, গোপালদানঃ কবিশেখর, 
রাধিকাদাস, ঘনশ্াষ দাঁস প্রভৃতি মহাজনের পদ উদাহরণ 

স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গীতাধবর বে তাবগ্রাহী ও 
রসান্ুভাবী পত্ডিত ছিলেন, তাহা তাহার উদ্ধত উদাহরণের 
পদগুলি পাঠ ক্করিলেই বুঝা যাইতে পারে। ইহার নিবাস 

বর্ধমানের অন্তর্গত প্রীথণ্ডে। ইহার পিতার নাম্ রামগোপালদাস, 
রামগোপাল নিজেও সুপগ্ডিত নুকৰি ছিলেন। রামগোপালের 

রসকল্পবন্মী গ্রন্থের অষ্টম কোরক অবলম্বনেই পীতাম্বর রসমঞ্জরী 

রচনা করেন। 
ভক্তরাম দাস--ইহার রচিত গৌকুলমঙ্গল একখানি 

গোকুল-মঙগল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভাবে ভাষায় ও কবিদ্বে গ্রন্থ- 

খানি অতীব উপাদেয়। 

রসঙগ্জরী 

ভবানী দাস-্রাধা বিলাস-প্রণেতা 

মহীধর দাস--একাদশীমাহাত্য-প্রণেতা 
মাধব দাস--(ছ্বিজ ) কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থপ্রণেতা। কৃষ্খমগল 

কৃষসল  গ্রন্থখানিও সুলিখিত ও উতক্ট। পূর্বে পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে। 

মুকুন্দছিজ--জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের প্রণেতা । পুর্ব্বে পরিচয় 

দেওয়। হইয়াছে । 
ুগলকিশোর দাস--চৈতন্ঠরসকারিক! নামক একখানি গ্রন্থ 

চৈতস্ত রদকারিক। ইহার রচিত। গ্রন্থথানি ক্ষুদ্র হইলেও 

তুক্তিরসপূর্ণ। 

রামগোপাল ঘাস--ইনি রস্কল্পবন্গী নামক গ্রন্থের রচয়িতা । 
এই গ্রন্থ বাশ কোরকে সম্পূর্ণ, প্রথম কৌোরকে মঙ্গলাচরণ, 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (বিবিধ -বৈফষএছ)_ [১৩৫ এ] "বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানতীভাব) 
দ্বিতীয়ে নায়ক বর্ণন, ভূতীয়ে নার্লিক! বিচার, টতুর্ধে ভাব-* 

বিচার, পঞ্চমে নায়িকা বর্ণন, যষ্ঠে বিগ্রলস্ত 
ঁ সবর্ণন, সপ্তমে ভাবাহ্থরাগবিচার, অষ্টমে . 

অই নায়িকাতাবঃ লবমে বিরখ উদ্দীপন, দ্পমে সম্ভোগ, 
একাদশে বিবিধ লীল!, ছবাদণে গ্রন্থ পরিসমাণ্ডি। রামগোপাল 
স্বীয় গ্রন্থে যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, তাহার মর্্দ এইরূপ--. 

মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তদেৰ যে সময়ে নীলাটলে ছিলেন, সেই 
সময়ে চক্রপাঁণি ও মহাননদ নামে ছুই ভাই তথাস়্ গিয়া! মহা 

প্রভুর প্রিয় এ্রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। এই 
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম, তৎপু 
হ্যামরায়, শ্যামরায়ের ছুই পুত্র-জ্যেষ্ঠ গোবিশ্দলীলামৃত- 
রচয়িতা মদন রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ রসকলবনী প্রণেতা 
রামগোপাল দাস। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বরই রলসঞ্জরী 
নামক গ্রন্থের প্রণেতা । 

বলরাম দাস--কৃষ্চলীলামৃত্তগ্রন্থরচয়িতা । এ গ্রন্থ খানি 

কষ্লীলাহত মন্দ লহে। 
বলরাম দাঁস--বৈষ্ৰচরিত নামক ক্ষ গ্রন্থ রচয়িতা । 

বৃন্দাবন দাস--ভক্তিচিস্তামণি গ্রন্থের রচগ্িতা। ইনি 
ভক্তিটিতামখি. কোন্ বৃন্দাবন দাস তাহা নিশ্চয়রূপে জান! 

যায় নাই। ভক্তিচিস্তামণি গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র নহে, 
ইহাতে নয়শত গ্লোক আছে। ইহার ভক্তিসিন্ধাত্ত পাপ্ডিত্পুর্ণ 
ও বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থে তক্তিমাহাত্থ্য, ভক্তিসাধন ও তক্কিলক্ষণ 
বিশদরূপে বণিত হইয়াছে। 

শঙ্কর দান'_যম ও প্রজাঁপতিসংবাদরচন়্িতা | বৈষ্ণবগরস্ 
যম ও প্রজাপতিসঘাদ আকারে ক্ষুত্র। 

এইরূপ স্ষু্র বৃহৎ বহুততর বৈষ্ণবগ্রস্থ গ্রচলিত আছে, এ 
সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজ প্রভাবের পুর্বে রচিত। 

মুসলমান-প্রভাব। 
মুমলমান কবিগণ ও তত্রচিত্ত বাঙ্জাল।-সাছিত্য। 

আমর! পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, গৌড়ের মুললমান আঁধপতি- 
গণের উৎসাহে অনেক পণ্ডিত হিন্দু শান্ত্রামবাদে অগ্রসর হুইয়া- 

ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পর হইতে 
বৈষ্ঞবন্ষবিগণ যেরূপ নানা গ্রন্থ লিখিয়। বাঙ্গালাভাষাকে অলম্কত 

করিয়া গিক়্াছেন, সেইরূপ তাহাদের অনুকরণে অনেকানেক 
মুসলমান কৰিও নান! গ্রম্থর়চনা! করির! বাঙালাসাহিত্যের 

অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন । এ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইৰে 

যে গুুপশ্ডিত সুসলমানগণও হিন্দুশান্্রকে কিরপ ভক্তির চক্ষে 

দবেখিতেন, এক সময় হিন্দু মুলমানের মধ্যে কির সন্তাব ও 

পুতি গ্বাপিত হ্ইয়াছিল, মুসলমান-নমাজেও দেবরিজের 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (মুপলমানগ্রভাব) [ 

অভাব ছিল না। তরী সকল গ্রন্থে মধ্যে ইসলামধর্মের ব্যাখ্যাদি, 

ধর্মতত্ব, নীতিতত, ইতিহাল, সংগীত, গল্প ও বিরহ-গাথাই 

অধিক। এ স্কল গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই শ্বতাব- 

বর্ণনায় ও কবিত্বে কৃতিত্বসম্পর ॥ উদাহরপন্বরূপ আমরা এখানে 

সঙ্গীতজ্ঞ পত্তিদ্ত করম আলী-ক্কত র|ধায় বিরহস্চক পদাবলীর 

একটী পদ উদ্ধুত করিতেছি-- 

পকাঙায। কালা! ধলিতেছে শ্রীমতী রাই। 

আ্যা আন্ত! দে মোর নাগর কানাই ॥ ধুআ। 
শুন আএ বৃল। দৃতী ষলি তোমারে, 

ঘখুয়ায় গেল হয়ি আস্ত! দে মো়ে, 

হযাম ছিনে ব্রজপুরে আর আমার ব্যধিত নাই। 

প্রেষানলে দে মোর হদয় অস্তরে, 

বুন্দাবনে বমি দেখ কোকিল কুহরে, 

সেই সে সনেয় দুঃখ কৈতে নারি কয় ঠাই 

কে হরিল প্রাণদুক্তী ব্রজের শশী। 

বৃন্দাহমে রাধা বলা। ডাকে না বাণী, 

অভাগী রাধায়ে দিয়! খুবি গ্যামের মনে লাই ॥ 

কহে প্ীকরম আলি শুন গে! প্যারী, 

& নিফটে আছে তোঙ্গার প্রাণের হরি, 

ধ্যানে ভজ নাগর কানাই কান্দন। শ্রীমতী রাই ॥ 

করম আঁল একজন বৈষ্ণবকবি। নিবাস উট্টগ্রাম-- 

পটীয়া থানার অন্তর্নত করুলডাঙ্গা । এই গ্রন্থে গ্রন্থকার খতুর 

বাঁরমীস বর্ণন। করিয়াছেন । 

রাধার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণন বৈষ্ণব কবিগণের প্রেমচিত্র 

বর্ণনার আধর্শস্বানীয় ছিল। প্রঁবাঁরমান্তার অমন্থকরণে কোন 

কোন মুসলমান কবিও বারমাঁস গাইয়াছেন। তন্মধ্যে ছকিনার 

বারমাস ও মেহেরনেগারের বারমাঁস পাওয়া গিয়াছে । 

ছকিন| মুসলমান নবীবংশের একজন বিবি। ইহার গতি 

রণক্ষেত্রে নিহত হন। পতিকে হারাইয়া ইনি "বারমাসাি” 

গাইয়াছিলেন। 

শেষোক্ত গ্রন্থে কবি মেহেরনেগারের এইরূপ পরিচয় 

দিয়াছেন-- 

“কৃষ্ণমিত্র মাস আদ্যে করিনু রচন। 

কুদ্রদেষ মস পাছে করিমু প্রথন॥ 

নৃপকুলপতিস্ত! সেহেয়নেগা র.। 

অন্তরে অন্কুর নিত্য বিরহ বিকার ।” 

মিলনে চৈত্রমাঁসের বর্ণন! উদ্ধত হইল-- 
“চৈত্রমাম উপস্থিত বৎসর পুরণ। 

চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ। 

চাচর চিকুর মোর বিখুরিত কেশ। 

চাদ বিনে চকোর গণিতে প্রাণশেষ ॥ 

১৩৬ 1 বাঙ্গাল! সাহিত্য (মুদলমানগ্রভাঁর) 

চপল এ প্র।ণ মোর প্রাণনাথ বিনে। 

চলিমু জথাতে প্রভু চঞ্চলা গমনে ॥" 

এইরূপ বৈষুব ভাবপ্রকাশ ব্যতীত মুলমান কবিগণ মহা 
তারস্ক প্রভৃতি গ্রন্থেরও অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । 

মুসলমান রাজপুজবগণ অর্থপাহায্য দিয়! পণ্ডিতগণকে মহাভারত 

অম্বাদে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, এরপ নিদর্শন আমরা ছুট খা 

ও পরাগলথানে পাইয়াছি। এ সকল রাজপুরুষের মহাভারতে 

যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহ! তাহাদের বাঙ্গালাভাষার প্রতি 

প্রীতি হইতেই বুঝা যায়। তাহারা যে ন্বয়ং উত্ত গ্রন্থের ফোন 

না কোন গ্রন্থাংশের অনুবাদকার্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এমন 

নহে, যুধিষ্টির-স্র্গারোহ নামক গ্রন্থেও আমরা কবি যতঠীবর, 
কবীন্ত্র পরমেশ্বর ও পরাগল খানের ভণিতা পাইয়াছি। 

তাহা! এই-_ 
“গুতক্ষণে স্বর্গে গেল! রাজ! যুধিষ্ঠির । 

দেবগণে বোলে ধস্ঘ তোমার শঙ্ষীর ॥ 

ইন্ত্র যুধিঠির বৈনে এক সিংহালনে। 

চারিদিকে সুধেশ করিল! দেবগণে ॥ 

বিষিধগ্রকারে ইন্্র করিল ভক্তি । 

এহি সে অমরাঁপুরী করহ ঘসতি । 

ভাশেষ তারত-কথ। সমুদ্রের জল । 

প্রণাম করিয়। ঘৈমে পাগডধ সকল ॥ 

চাঁরি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী। 

অন্তে অহ্যে আলিঙ্গন কৈল মহ।মতি ॥ 

পরাগল থানে কহে গোবিলচরণ । 

একমনে হুনিলে যায় বৈকুষভুবন ॥” 

বাঙ্গালা-সাহিস্ক্যের অনুকরণ ও অন্ুযাদ ব্যতীত মুসলম।ন 

কৰিগণ ইসলামজগতের অনেক মৌলিকতত্ বাঙ্গালায় অনুদিত 

করিয়! বাঙ্গালাভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়া! গিয়াছেন। 

তত্বশাখা। 

মুসলমাঁনরচিত ধর্মমতত্ব-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সর্বাগ্রে আলোচিত 

হইল-- 
১ জ্ানপ্রদীপ-_সৈয়দ সুলতান নামক একজন মুসলমান 

সাধুর রচিত। ইহার গুরুর নাম শাহ হোসন। গুরু ও শি্য 
উদ্ভয়ে তব্বজ্ঞানী) লুতরাং এই গ্রন্থে গভীর সাধনতত্ব 

আলোচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। নমুনা শ্বরূপ নিযে 

রস্থাংশ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত হইল $-- 

*“মধ্যেত নুযুন্। নাড়ী সর্বমধ্যে সায়। 

আদ্যাশক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার ॥ 

পুয়কে পুরিয়া বামু করি স্থাপন। 

লুচীমুখে দত যেন কয়ে প্রহেপন ॥ 
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ঠেলিযা ঠেলিয়া যায়ু করিব উত্ধঘট । 

ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট ॥ 

ভিম তিহরীয় মধো অগ্নি দিব ফুক। 

ন! পারিলে সহিতে ছাড়িঃ! দিব সুখ । 

সন্ধি পাই সেই বাযু করিব প্রবেশ। 

কারতে কয়িতে ধ্বনি উঠি বিশেষ ॥ 
হথমিতে লুনিতে ধ্বনি স্থির ছৈৰ মন। 
বত সব জ্ঞানী দেখ লেই সছাধন॥ 

সেই ধ্বনি মধ্যেতে যেজো[তি চিনি লৈব। 

ওষে সেই জো]তি মধো মন নিষোজিষ ॥ 

ভষে সেই জেোতিতে মনের হৈ লয়। 

লেই সে প্রতুর পন্থা! জানির নিশ্চয় &* 

্রস্থকার যেখানে কোন গুঢ বিষয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে 
পায়েন নাই বা গুরু-আজ্ঞায় করেন নাই, সেইখানেই তিনি 

সাধারণকে গপ্রেমানন্দের আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন । 

"কেশবেরে কৈল শিষ ন। হল প্রকাণ। 

জানিষারে চিত্তে থাকে চল প্রেমাননের প!শ ॥” 

সৈয়দ স্থলতান-বিরচিত অপর একখানি যোগশাস্ত্ীয় গ্রস্থ 

আছে। ইহার প্রতিপাগ্থ বিষল্ন সর্বতোভাবে যোগকালন্দর বা 

উপরোক্ত জ্ঞানপ্রদীপের অনুরূপ। ভাষা-রচনায় অনেক 

পার্থক্য থাকিলেও ইহাকে অন্য একখানি পুস্তক বলিয়। স্বীকার 

করিতে ইচ্ছা! হয় না। নমুনা-_ 

আর এক নুন তুঙ্গি অপরূপ কথ! । 

ষড়খতু বলতি করএ বখাতখ| ॥ 

জাধার চক্রেত গ্রীন্ম ধতুর উদয়। 

অধিষ্ঠান চক্রেত ষরিস। নিশ্চয় ॥ 

অনাহত চক্রেত শরৎ খতু ঘৈসে। 

বিশুদ্ধি চক্রেত জান শিশির প্রকাশে ॥ 

মণিপুর চত্রেত হেমন্ত পতু বৈসে। 

আদ্য। চত্রেত জান বসন্ত প্রকাশে ॥" ইত্যাদি । 

২ তন-তেলাওত বা তনু-সাধন্প্গ্রস্থখানিতে যোগশাস্ত্রীয় 

গভীর তত্বনিচয় বাঙ্গল! ও মুসলমানী শবে বিবৃত হইয়াছে । 

ইহাতে হিন্দুযোগের মূলাধার মণিপুর প্রস্তুতি সংস্ঞান্ন মুললমানী | 

নামকরণ দেখ! যায়। মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগেরও যথেই 
নিদর্শন আছে । নমুনা যথা-- 

পনাচুত মোকাম বদি করিল! সাধন। 

মলকুত সোকাম সাধিত কর মন॥ 

যোগেতে কহিএ এই মণিপুর মাম। 

মহত হেসস্ যায বৈসে অধিজাস। 

ইশ্র।ফিল ফিরিস্ত। তাহাতে অধিকার | 

নামিক। নিরক্ষি জান হয়ার তাহার ॥ রর 

ট:৫0৮। ৩ 
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তাহার খ্/টাদ জান ফেকনায় স্থান। 

ঞ ০ ৩ ক 

দিনে চুয়ালিশ হাজায় শোয়াস বয়। 

ঘট মধো রাধি বারি (ধায়?) যেন মতে রয় ৫ 

ষাষতে পধন আছে, ভাবতে জীবন। 

পষদ ঘটিলে ছয় অবস্থা ময়ণ ॥ 

নালিকাতে ছুটি ছিয়। পবন ছেরিব। 

কঠেত টিপ দিয়] নিয়মে রহিষ। 

বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ ভুলি। 

নাসাতে হেরিব দৃষ্টি ছই আধি মেলি। 

তবে ঘট হুত্তে শোয়াম বাহির হৈষ। 

ঘেছ্েেন কচুর পত্র বরণ দেখিব ॥ 

তার মধো মুর্তি এক হৈবদরশন। 

সে মুস্তি আথ্ুম।র জানিও বরণ ॥" 

৩ তউফা--এক খানি ধর্শগ্রস্থ। তউফা অর্থে সংহিত্তা্গি। 

মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্াকীয় বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে 
আলোচ্য। এতস্তিন্ন ইহাতে মুসলমান সামাজিক ধর্মনীতির় অনেক 

কর্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল আরবী তউফার পারন্ত 
অন্থবাদ হইতে কবি আলোয়াল রোসাঙ্গের রাজা এ্রচঙ্ত 

সুধর্শের অমাত্য শ্রীমান্ সুলেমানের অনুরোধে এই গ্রস্থখানি 
বাঙ্গালায় অনুদিত করেন। ইহারই আদেশে তিমি 
দৌলত কাঁী বিরচিত “লোর চন্ত্রানীর লেষাংশ সমাধা 

করিয়াছিলেন । আলোচ্য গ্রস্থখানিতে সিকি ভাগ আরবী 

শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথমে নবাবংশের 

স্ততিবাদ আছে। তদনস্তর এইরূপ ভূমিকা পাওয়া 
যায়-”* 

“নুধহ্য যোসাঙগ দেশ, নাই মগ গাপ লেশ, 

চন্ত্র সধর্ণা তাতে রাজ । 

অধিক মহিম। যার, দৈধের নিবন্ধ তার, 

নৃপকুলে অসি করে পুজ। ॥ 

তান পাত্র দিবা ভ্যান, শ্রীযুত ছে।লেমান, 

শুভক্ষণে শজিল। ধিধাত]। 

নানা.শান্ত্র অযধান, সত্য সত্য শান্তিমান, 

গুধবস্ত ওণিগণ জ্ঞ।ত| ॥ 
ধা ফী ৪ ৩ 

জাদু কালু হেব ভাল, এই মতে গেল ঝাল, 
ন| পুরিল মনের বাঞ্ছিত। 

আছে প্রভু কৃপাময়, মে পুনি অন্তণ] নয়ঃ 

ধর্ম লক্ষো নিষরস্তে চিত ॥ 

তাকে বলি সাধুব্য্তি,। শেখে রহে যার কারি, 

তার মৃত্যু জীধন সমান। | 



বাঙ্গাল! সাহিত্য 

দীন আলাওল ভাগ, ঞ্ীযুত স্বৌলেসান, 

পুপ্য।কৃতি রসের সুজান ॥” 

এই গ্রস্থ মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশক অথবা অন্য কোন 

ব্যাপারবিশেষের কালজ্ঞাপক নিয়োক্ত কয়টা শ্লোক পাওয়া 

যায়॥ কিন্তু উহাদের অর্থ সুষ্পষ্টরূপে হদয়ঙগম হয় ন1। 

(১) “গিস্কু শত গ্রহ দশ সম ধাঁণাধিক। 

রচিল। ইউস গদ1 তোহক। মাণিক ॥ 

ছুই শত অষ্ঠোত্তর সত্তর রহুল। 

আলিমে পাইপ মন্ম আমে না গ।ইল ॥ 

এবে আম জে।ক সবে গ্রন্থ বুবিষ।র। 

কহি শুন উপদেশ ঠেল যে একার? 

(২) “সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার 

রবিউল আখেল দণ দিন সোমবার ॥” 

ভি 

মহাগুভব যুস্থক, মূল আরবী হইতে পারসী ভাষায় এই | 

উপরে যে রচনাকাল! গরস্থখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

নির্দেশ হইয়াছে, উহা হিজিরা কি সন তাহা বুঝিবার কোন 

সুবিধা নাই। 

» ৪ মুর্সিদের বার মাদ--মুসলমানের ধর্মতত্ব সম্বন্ধীয় একখানি 

কদর গ্রস্থ। গ্রন্থে বাঁরমাসের পার্থক্য-নির্দেশক পদ আছে। 

নিয়োক্ত ভণিতা হইতে মহল্সদ আলিকেই ইহার রয়িতা | 

বলিয়া আনা ফাঁয়। 
“বার মাসের তের খোলস! লহরে গণিঅ।। 

এই গীত জেধাই আছে মোহাম্মদ অলি ॥ 

মোহাম্মদ আলি নয় রছুলের নাতি । 

পাপ ছাড়ি পুণ্য ঝড়ে খণ্ডে তার ছু'্ঘতি ৪" 

৫ জ্ঞানসাগর-ধর্মবিষম্্ক ( ফকিরী) গ্রন্থ । ইহাতে যোগ- 

শান্্রীয় অনেক কথা আঁছে। আলি রাঁজা ওরফে কানু ফকির 

রটয়িতা। ইহার নিকাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তর্গত বাশ- 

খালি থানার ওশখাইন গ্রামে । এখানে এখনও তাহার বংশধর- 

গণ বাস করিতেছেন। গ্রস্থবর্তী সাধক কবির গুরুর নাম সাহা 

কেয়ামন্দিন। প্রস্থ গ্রারস্তে গ্রস্থকর্তী এইরূপে একেশ্বরত্ব প্রতি- 

পাপন করিফাছেন। 

ন্থ মধ্য হইতে রচনার একটু নমুনা! দিতোছি-_ 
“পুরীণ কোরাণ বেদ জথ নাস ধরে। 

গধ হস্তে সার তত জে ধর্কনি নিঃসরে ॥ 

আঅনাহত শব যখ| সেলাম হক্কার (ওক্ক।র ?) 

গরু বিচ্ু নাই তার গে।পন প্রচার ॥ 

পথমে পরম গুরু সুদ্ধ হয়জার।' 

তধে সে পরম ধ্বনি হ্দ্ধ হয় তার 

গুরু সুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি স্ুন্ধ হএ। 

ফ্বনি শুদ্ধ হইলে কুদ্ধ হইফহাদয়)। 

বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব্ট 
ওম ।র সাধন হৈলে নির্ঘালতা মন। 

নির্দল হইলে সন নুদ্ধ হয় তন ॥ 

কাএ জার সাধন ঈগ্ধ হএজে সথার। 

প্রভুর পরম পদ নুদ্ধ হএ তায়। 

রশ্থকর্ভার এই পদ পড়িলে তীহাকে হিন্দুঘোগ শান্তরেও 

ন্ুপপ্ডিত বলিয়! জ্ঞান হয়। 

৬ সিরাজকুলুপ-_এখানি মুদলমানী ধর্মতিত্ব বা ধষ্ধ- 

বিজ্ঞান। ইহাতে স্বর্ণ কয়টা, পৃথিবী কিসেয় উপর অবস্থিত, 

ঈশ্বর কোন্ দিন কি ষ্টি করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে ও পরে 

কি হইবে, এই সকল পৌরাণিক আখ্যান সন্নিবেশিত আছে। 

্র্থকর্তা ফকির আলি রাজা। বৈষ্ণবকবি-শ্রেণীতুক্ত হইলেও 

এখানে তাহার তত-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । কবির 

গুরুর পরিচয় £- 
“চহরিষে গুজি শাহ! গীরের চরণ! 

জাহার প্রস[দে পাইলাম ভ।ষের কথন ॥ 

ব্রিভূধনে আউলিয়।ৎ গুরু মহাঁধস। 

শিশুবুদ্ধি মেহের করিছে স্থির দন ॥ 

শ্রীযুক্ত কেরামন্দীন আলিঙ্গ ওল অ|। 

অনন্ত অপার সেই গীরের মহিমা! ॥ 

অপরূপ গুণ মহ। ভুবনমোহন। 

স্রাঙ্গণির জ্যোতি গীর জীবন জীখন ৪ 

গুণবন্থ মহভ্ত সে অ।ছিল। দরবেশ । 

তপ্সীহাধের ছেদ কহিলা বিশেষ ॥ 

ধান্মিক হুধীর স্থির যাছিল অধ্দিক। 

সহান্তরে তপ যেন প্রকাশ মাণিক ৫ 

ঞ ছঃং চি ঙঃ খ 

শাশ্তত ওলম। ছিল সতাতে প্রচণ্ড । 

তপনী পরফভাথে ছেদিয়। আদও ॥ 

নজাহ। য়ানাওদিন সত সহামন্ত | 

কেয়ামদ্দিন শাহ। সুনাম য়।ছিলেস্ত ॥ 

র্ ্ রর মং 

প্রক।শিল চাটিগ্রামে মে নাস রখণ্ড ॥ 

ফেণীর দক্ষণ এক সহয় উপাদ। 

সে পীর চরণে মোর সহত্র প্রণাম ॥" ্ 

৭ মুছ।র-ছোয়াল-হজরত্ত মুসা (113৩১) প্যাগর্ঘরের 

সহিত ভগধানের তোর পাহাড়ে যে কথপোকথন ইয়, তাহা 

অবলম্বন করিয়া কবি নসরুল্লা ইহা রচনা করেন। ইহা ইস- 

লাম মত প্রচারের পরিপোষক মন্দেহ নাই। গ্রন্থকার গ্রন্থাস্তে 

এইরূপে পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন । 

পহাজ।লে ন| বুঝে সেই করেছি কিতাব। 

না বুঝে ফারষ ভ।বষে গাএ মনস্তাপ ॥ 

দেশীতাবে পাঁঞালিক। করিতে অথন । 

ঘোর মনে হইল সেই কিতাধ ঘচন ॥ 

সস 



রাঙ্কালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব) 
তেক।জে ফ।রমি ভাজি কৈলুম হিলুআনি। 

ঘুবিবারে ঘাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী। 

আপনে তত যদি বাঙ্গালের গণ। 

ইচ্ছ। হুধে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন ॥” 

৮ সাহাদল্লাপীর পুস্তক-_মুললমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহা- 

দল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ'পুরুষ ব্তা এবং চান্দ নামক কোন 

বাক্তি গ্রশ্নকর্তী । ইহাতে মুসলমানী যোগসাধন তত্বের অনেক 

বিষয় প্রকটিত আছে। 
“অঠকলে তালি দিলে রহিধ আনঙ্গ। 

সাছগল়। পদে কহে ভন্বহীন চালা ।” 

» জ্ঞান-চৌতিশা-_-তব্ঞানপূর্ণ কতকগুলি কবিতা । ইহাতে 
' প্রায় ১৫২টী চরণ মআছে। কবি সৈয়দ স্থলতান ইহা রচন। 

করেন। এই কবিতা সংগ্রহ তাহার জ্ঞান-গ্রদীপের অংশবিশেষ 

বলিয়! গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ইহাতে তাহার রচনার বিশেষত্ব 

দেখিয়! পুস্তকের শেষাংশ হইতে একটু নমুন| উদ্ধত করিলাম। 
"্শিবশক্তি ছুই জান ভিম্ননাত্র লাম। 

শিবের অধর শক্তি লিঙ্গেতে বিশউম ॥ 

সমঘুস্ত কলেধর মনিন অধর। 

সেই দে আওগম| জান জগতে প্রথল় ॥* 

১* অকাত-রছুল--নৈয়দ সুলতান বিরচিত। ইহাতে 

হজরত মহম্ম্ মুস্তাফার তিরোধানবিবরণ বর্ণিত হইয়ছে। 
আরবী বা পারমী তাষা হইতে ইহার নাম সঙ্কলিত হইলেও 

ইহাতে বাঙ্গালা! সাহিত্যের পরিপুষ্টির অনেক উপাদান আছে। 

এই গ্রন্থে আরবী শব্দেব বহুল ব্যবহার নাই। নমুন! স্বরূপ 

এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম। 

রন্থল্লাহ্ যমদূত ইসরাএলকে বলিতেছেন-_ 

শ্জথেক তোম।র শক্তি থাকে বল দিয়া। 

লই জগ তুমি মোর গরাণ কাডিয়। | 

ঘোব উম্মতের * ছুংঃথ বগল ন! দিবা। 

উদ্মতের লাগি মোরে ছুঃখ দিয়। নিব! | 

আজ্ম।ইলে বলিশলেস্ত ডোমার পরাণ । 

হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করেপান॥ 

নল শুনিয়া সভাপতি বচন। 
দএভ ডইন কর রাখিল। তখন ॥ 

1ম উর, পয়েতে ্াস্খিল। বামকর। 

উদ্ধমুখী হইয়| রহিল! পয়গন্ধর ॥ * কক 

. আজ্রাইলে ইল।হির নম লেখি করে। 

পাখিল। আপন কর নধির গোচরে ॥ 

আহার দর্শনে যেন উডিল ধহরী। 

নিকলিল আম নির দেহ ছাড়ি ॥ * * 
সদ লিলি শাী শাশীশীডি ৭ পীশশশিশীস্ীিশপাটিতিকিশীট শাাপীশিশীপীশিপী পিসী পিপি ৮৩ কপি পিস্প্প 

ইসলাম, -পর্মবলম্বী। 

চু ১৩৯ ] বাঙ্গালা সাহিত্য সমান 
ক আদা 

ভিপি লো. লোক জল দেখি বিদাম।ন। 

জল খাইঘারে জেন কল্সএ পয়ান ॥ 

চুলের আওম| তেছেন গেল উড়ি। 

' জার্সজীইল করে অইল নিজ দেহ ধরি ॥ 

ঘনচুলের দেহথু আওম! নিকলিতে। 

ছুই ওঠ রচুলের লাগিল। ক।স্পিতে ॥ 

দেহথুন আওম। নিকলিতে গয়গন্থর। 

লাশিলেন্ত উ্ত উল্নত করিত ॥ 

মোর উন্নতের প্রতু হরিতে জীধন। 

এত ছুঃখ দির! জেন ম1 কর নিধন 4” 

১১ সবে মেহেরাজ._-হজরত মংন্মদ মুস্তাফার স্বর্গ পরিল্রমপ 

ব্যাপার এই গ্রন্থে বর্ণিত। গ্রস্কর্তী সৈয়দ সুলতান । গ্রন্থে 

প্রায়ই বাশাল! শবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কচি একটা 
আরবী শবও দেখা যায়। 

"চুলের পদে কছে নৈয়দ সুলতান । 

তুমি বিন! পাতকীর গতি ন।ছি আন ॥” 

১২লরত-মহম্মৰ চরিত--সৈয়দ সুলতান রচিত। এ 

খানিতে ভাব,ভতক্তি ও স্বভাব বর্ণনার পারিপাট্য আছে । রচনাব 

একটু নমুনা নিয়ে এদত্ড হইল । | 

"নপ্তবার প্রথ।ম মক্কা দক্ষিণ কৈল|। 

সপ্তবার সেই শিল| নবে চুন্বদিল| ॥ 

এইমতে বছ স্বান প্রণাম করিল। | 

অপন। দেশেতে নবি সচ্ছঙ্গে চলিলা ॥* 

১৩ যামিনী-বাহাল--কবি করিম উল্লা বিরচিত। কাব 

জন্মস্থান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড অঞ্চলে । গ্রন্থ খানির কবিত্ব 

তাদ্শ মাজ্জিতকচিসম্পন না হইলেও সামািকতার 
হিসাবে গ্রস্থখানি সর্বোচ্চ আসন পাইবার ঘোগ্য। কি 

প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ" 
* বর্ণিত নায়িকার মুখে "অছো ত্রিলোচন” প্রস্থৃতি রূপে হিন্দু দেব" 

দেবীর উপাসনা করাইম্ন। তৎ্কালের হিন্দু ও মুনলমান সমাজের 

পরম্পর সংমিশণের একটা চিত্র অ।কিয়। গিয়ছেন। 

১৪ কেকায়াতোল-মোছল্লিন_-€ ইনলাম-হিতকথা ) হিন্দুর 

মনুমংহিতার গ্ভায় এখানি একখানি মুনলমানী সংহিতা, 

ম্হ্মদীয় ধর্্-পরিচ্ছদে আবৃত মাত্র। ইহা কেকারতোল 

মোসলেমিন্ নামক পারপী গ্রচ্থের অন্বাদ। 

গ্রগ্কর্ভাব নাম মোতালিব, তিনি মৌলবি রছদৎ উল্লার 

আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
*মৌলবী দ্হুমভোল! সর্ধবগণধাম। 

চতুর্দশ এলম জনন অনুপাম ॥ 

তাহান্ আদেশে শেখ পরাণ নপল 

হান সোতালেবে কহে শস্রেদ ঘচন ৪” 



অন্ত এক থানি পৃধিতে কবির প্রক্কৃত নাম মহম্মদ / জালী 

বলিয়! সুশ্পট্ধপে লিখিত আছে। তিনি ধুন্ুফ হাফিজের 

অন্ুঝোধে উক্ত গ্র্থ সমাপন করিয়াছিলেন-_ 
“51টপ্বাম শুদ্ধস্ান, সহর নি্দুল জান, 

ইছলাম আবাদ বুলি কয়॥ 

সাহার উত্তর দেশ, কি কহিৰ সবিশেষ) 

জ।জিমান গ্রহ নাম। 

আর এক আছে নাম, ইদিলপুর জনুপাম, 

শুদ্ধ সুপধিত্র সেই স্থ।ন। 

তাতে খাই মহা! দ্ীনত আম] হস্তে ফেব! হীন, 

জানিব| সে রাজ ভরি নাই। 

মহশ্মণ অলী হয়, কেহ মিঞাজীউ কর, 

জেন নাম তেন গুণ নাথি। 

চেলাঙ্গ রাজোত ঠাম, ইছুপ হাফিজ নাম, 

শুদ্ধ সুপবিত্র কলেবর। 

তাছান বাঁটাতে ধদি।. আমাকে নিলেক বিধি, 

কৃগাকন্জি কিল বচন ॥” 

১৫ রাহাতুল্ কুলুপ্ ( আত্ম-মুক্তিসোপান )--একখানি ধর্ম্- 

গ্দু। তন্লামক পারন্তগ্রন্থের অনুবাদ। ইহাতে কেরামতের 

ক৪1, পিতামাতার কর্তব্য, মিথ্যাকথন, পরচ্চা, স্ুরাপান 

পাতি শাস্রীয় বৈধতা ও অব্ধৈতা বিশেষরূপে প্রদ্মশিত 

টুগাছে। গ্রনথকর্তীর নাম সৈয়দ নূর উদ্দীন। ভাষা সমন্ধে 

ইহাতে অনেক আলোচ্য-বিষয় রহিয়াছে । নমুনা 

“ছুনিআতে ধনরত্ব দিআছিলুম তোরে। 

স্্ীপুত্র লাগি দিলি ন| দিলি মোহারে। 

ছেল স্তিরি পু বন্ধু আজু গেল কোথা। 

উমান থাকিলে আমান হইধ সর্ধ্ধধ। ॥” 

১৬ বালকা-নামা-- প্রণেতা নয়নটাদ ফকির। ইহাকে 

ধঠবেশ-দীবলদী, হিদু বলিয়া বোধ হয়। গুরু-শিষ্যের 

র্রবিষধকক প্রত্নোত্ির লইয় গ্র্থানি রচিত হইয়াছে। ইহ! 

জাফু্িক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের আদরের জিনিস। 

ছার ভাষায় হিন্দী, পারকী ও আলুবী শবের মিশ্রণ আছে। 

নম 
বালকার প্রশ্ন 

কাহ। যৈঠে রাগ রহিম কাছ! বৈঠে সাই। 

বাহ। বুনাষন মোকাম মঞ্জিল স্থানভেত্ত পাই। 

কাছ! গোলোক বৈকুঠ, কাহ! মক্কা মদিন!। 

কাছ! চল্রদুধা ক।হ। দিন হুলিয়। ॥ 

কাছ! ঘৈঠে চৌদ্দভুবন কাহ। আলমতারা। 

কাহ! মেখবিতুমী কাহ। বৈঠে ধার] ॥ 

দঞানটাদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা তাই। 

কোন আলম খবরধান্থ। একপলকছে াই। 

[] ১৪৩ 

শাশ্পা্পাশাাািা শিপ পাশপাশি শী শী শা শাসন পাাপসপীলাসপিপেপ 

পপি ্ ্ ভিত সো স্পা পেস প পাপা পপ 

শী পাশাপাশি সী পেশী াপা্াাাপশীশীশা শশা 

বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব) 

দিল লে বৈঠে রাময়হিস দিল.সে মাণিক সই 

দিল.সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মক্যানতিত্ত পি ॥ 

ঘরে ছৈঠে চৌদাভুঘম মুজিয়। আলমতায়।। 
চাদবুক্ত মেখজ্জুতি ইন্তে বৈছে ধারা ॥ 

১৭ এমামযাঁজীপগধি-_ এক খাসি জর্থারিখয়ক মুসলসাসী গ্রন্থ। 
রচয়িতা বগুড়া জেল! নিবানী মহিচরণ ও গৈনররি কালির 

্ীদূর্গতিয়া সরকার সাহ্বে। গ্রদ্থথানি লিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। 

ইহাতে পারসী শৰের প্রাসই প্রয়েগ নাষ্ই ( ভাষা বাঙ্গালা ও 

নিষ্ন শ্রেণীর কথিত ভাষার গ্যায়। রচনায় গন্ম ও পদ্য উতর 

প্রকার লেখাই দৃষ্ট হয়। পুস্তকের প্রারস্তে রুল, মুশিন্ 

এবং পিতা ও মাতার চরণ বন্দনার পর সরম্বতীর বদনা লেখা 

আছে। যথা. 

সরম্থতীর বলন|। 

“আয় মা সরন্থতী তুমি আমার মা। 

ম। অনাথ ঘ।লকে ডাকে শুনে শুন ন| ॥* ইত্যাদি 

গ্রন্থথানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা বায় যে, এমামযাত্রী ধর্ম" 

প্রাণ মুনলমানের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য 

ছিল না। তাহার! হিন্দু দেবতারও স্ত(তিবাদ করিতে কুষ্ঠিত 

হন নাই। 

১৮ বলীবত্ব মোচন--তওয়ারিখি হামিদী প্রণেতা মৌলবি 

হামিছুল্লথা বিরচিত। গ্রস্থথানি পঞ্ঘেও গছ্ে লিখিত। 

গ্রন্থকর্তা শ্রশ্রছেদনকারী মুসলমানদিগের উপর শ্লেষ করিয়া 

লিখিয়াছেন। শ্মশ্রছেদন মহন্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম। কবি 

আরবী ও পারসী ভাষায় সুপগ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গাল! ভাষায় 

তাহার বুৎ্পত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে গ্রন্থ 

খানিতে চাটগ্রামের ভাষার প্রভূত সংমিশ্রণ দেখা যায়। গ্রন্থের 

রচনা কাল ও সমান্তি-_ 

ভুম।উর জিহজ্জার চতুর্ধে কছিল। 

হিজ্ত্রি সন যারশত আটাম্ন হইল ॥ 

এই গ্রন্থের নাম রীঘত্ব-মোচন। 

তার অর্থ নপুংন ও কাগ্র্য নিরাসন॥ 

আর নাম রাখ! গেল আরধীতাবাতে। 

'তাদিবোল মোতথন্নেখিন্? দেন্দর্ঘ সূতে ॥ কক 

১৯ ত্রাণপথ--একখানি কাব্য । মহন্মদ হামিদোল্লাহ খা 

বিরচিত। ঈশ্বরের একত্ব এবং নুক্কৃতি ও কুক্কৃতির ফলাফল 

এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থের রচন! কাল-__. 
"হাজার ছুসত পাঁচজআসি ছিজয়ি। 

বঙ্গে পাচ সত্তর তৎপরে গণকরি 0” 



বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাখ) 

২* পরগন্বর-নামা--ৈ্রঘ সুলতান রচিজ। গ্রন্থখানি 

উৎরৃষ্ট। ইহাতে হজরত, ইছা, যুছাঁ, দাউদ, লুলেমান, মু 

প্রভৃতি পরগন্বর এবং প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীরাম চরিত ও শ্রীকৃষ্- 

চরিত ৰর্ণিত হইন্নাছে। 

২১ দ্বাফায়েৎ__-এক খাঁনি মুসলমানী সংহিতা । পারসী 

রথ হইতে কৰি সৈয়দ্ব নূরউদ্দীন কর্তৃক অনুদিত । গ্রন্থে লিপি- 

পারিপাটা যথেষ্ট আছে। কবি এইক্সপে স্বীয় পরিচয় 

দিয়াছেন-__ 

“গৌয় নাষে একগ্রাম; স্ুষেশ উত্তম ঠাম, 

| কি কহিমু মহিষ ভাহান ॥ 

সেই দিবা স্থান পাইয়া) জালিম সকল গিয়া 

সাধু সাগর তথা বৈসে। 

ছৈহ সএখ (সেখ) গণ। সেদেশে রসিক জন, 

ঘর্ণাখস্ত হুনামে প্রকাশ ॥ 

সে দেশে প্রধান ঘয়ঃ সন্তান গীরান ঘর; 

চৈদ জালেদত তান নাম) 

ভান পুত্র কসতর, দানে সিদু জানে গুরু, 

ছৈদ রাজ হুনা্ উপাম। 

ঞঁ ও হা গং 

গীয় মহল্মদ সঙ্গে, পীর দুতগণ রঙ্গে 

জাছিলেক পিরীত বিশেষ । 

হহৃভূষি দান দিয়া, ভাল যান সঙ্গে লইয়া 

আইলেক মির্জীপুর দেশ 
হো আবছুল কাদির হত) ।রূপে গুণে অদ্ভূত। 

ছেদ আতবল। হৈল নাম। 

ভাহান মন্দন হীন, নাম ছেদ নুরদ্দিন। 

বনতি মোহন সেই ঠাম ॥” 

২২ স্থুলতান জম্জমার পুঁথি-মহম্মদ কাসিমকৃত। ইহাতে 

কবি মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপরবন্তিকালের হাল হুকিয়ৎ 

অর্থাৎ পাপপুণ্যের ন্তাষ্য বিচারাদি সরল ভাষায় প্রকটিত 

করিয়াছেন । গ্রন্থকার মনকে লক্ষ্য করিয়া দেছের খেদোক্তি- 

বিষয়ক যে বর্ণন! করিয়াছেন, তাহাই রচনার নমুনাম্বরূপ 

উদ্ধত হইল- 

“তুমি জানযস্ত অতি রণিক নাগর। 

ষোরে ভাসাইয়া ধাও ঘোর সাগর । 

পাউয়। গোপিনীগণ মোরে পাসরিআ|। 

গোকুলেত জায় মোরে কলঙ্ক করিয়। 

গন্গকাল হতে প্রেম তোমায় সহিত । 

একতিল তুমি ধিনে ন। পারি রহিত 

ভূষিত নিঠুর বয় নিদারণ কাদা। 

খুধতী ঘধিয়। যাও নাহি মনে দক] ॥ 
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জলে চরে হংসহংনী করে হাসি রঙি। . 

হংস। সংএ নিজ ঘরে জল কেনে ছুহী |. 

কেলি করে জলিয়াজে পুস্পেতে বসিয়া । 

জাইতে ন। য|য় জলি সে ডাল ভাঙ্গিয়! 

জে জাজ করিল! মোয়ে সে কর্ন করিলুম। 

মিছে কাজে স্বামী ছাড়ি কলস্কিনী হইলুম। 

জাগে প্রেম করিয়া! যে পাছে না গালএ। 

তুমি জাজ মখুরাতে মোর কি উপাএ॥ 

মোর ঘরে থাকি তুমি কেব! হাসিরসি। 

জাইবার কালে নাও মোরে করি দুধী ॥ 
ভূমি মোয়ে আজ্ঞা! দিয়! কৈল। জথ কাম। 

গোকুলে রাখিল। মোর কলঙ্কিনী নাম!” | ৰ 

উদ্ধত কবিতাংশ পাঠে মনে হয়, এই মুসলমান কবির 
হৃদয়ে বৈষ্ণবপ্রেমের সর হইয়াছিল। তাহা! না হইলে 
তিনি রাধা -প্রেমের সহিত দেহ ও মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিত্তে 

প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? যাহা হউক মুসলমান কবির এরূপ রচনায় 
ষে যথেষ্ট কবিত্ব-গ্রতিভ৷ আছে এবং তাহা যে বাঙ্গালা সাহিত্য- 

ক্ষেত্রে ফলগ্রদ তরুর ন্তায় ফল ধারণ করিতে সমর্থ' হইয়াছে, 

ইহাই গৌরবের বিষয়। | 

গোলাম মাওলা-বিরচিত আর একথাঁনি সুলতান জম্জমার 

পুথি পাওয়া যাঁয়। প্রতিপাস্ত বিষয়ে উভয় গ্রন্থ এক; তবে 

রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। আলোচ্য গ্রস্থথানিতে অনেঞফ 

আরবী ও পারশী ভাঁষার মিশ্রণ দেখা যায়। গ্রন্থের ভণিতা 

দৃষ্টে অনুমান হয়, কবি মনে মনে হিন্দুদেবীর উপাদক ছিলেন। 
অথবা তিনি বাঙ্গালী কবিগণের অনুকরর্ণেই এরূপ লিখিয়৷ 
থাকিবেন। রর | 

“হীন গোলাম মাওল! বলে না দেখি উপায়। 

কেধল তরস। মনে সেই রাঙ্গ| পায়” 

২৩ ইব্রিছ-নামা_-সুসলমানী ধর্পগ্র্থ। গুরু শিষোর 

বর্তব্যতা ইহার প্রধান প্রতিপাস্ত। রছুলের সহিত ইব্লিছের 

( সায়তানের ) যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থ মধ্যে 
সরল বাঙ্গালায় লিখিত আছে। নমুনা-_ 

*সিশ্তের প্রকৃতি জি হএ ফিরিস্তার। 

ইব্লিছ জদিএ হএ গুরুর ঘেষার। 

তখাপিহ গুরুক নিল্গিতে না জুয়াঞ। 

গুরুকে মান্তত1! করিব সর্বধাএ ॥ 

নিরপ্রুন আদেশ করিল ফিরিস্তারে। 

সান্ত করি ঘোলাইতে ইন্লিছ উরুরে ॥ 

এখ জানি যাপন! গুরুক ন নিঙ্গিব। 

কদাচিত অহঙ্কার বোল ন! বুলিৰ /” 

২৪ নূর কন্দিল্-কবি মহশ্দ ছকি প্রণীত ।. ইহাতে স্বর্গ 
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কথা পর্যন্ত বিবৃত আছে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তার এইব্প 
পরিচয় পাওয়া যায়-- 

“না পাক পেয়াল| টুবি, শিরে তুলি সাপি। 

বিমুরদি মনিস্ত মরিলে। 

ফিরিস্ত। সকলে মিলি, লোহার বুরুজ মারি, 

লই জাইব দৌঞ্জক মানার ।” 

ঞ ক 

“কছে মহন্গদ ছকি আমি ধড় ছুঃখি। 

এই লোক পরলোকে সেই পরের পিরীতি ॥ 

পিত। মোর সাহাজান সহিদ দরবেশ। 

কিঞিত জানাইল! মোরে পস্থের উদ্দেশ | 

কছে মহগ্ষাদ ছকি, দিলে মনে তানে জপি, 

ল্লার খর্দে ছিষ্টি উতপন। 

বীর হাজী মোহাগ্ধদ। সিরে যাদ্ষি তান পদ, 

পাইতে আছে নুরের বিচার ॥৮ 

২৫ যৌগ-কালন্দর_-একথানি মুসলমানী যোগশাস্ত্র। 

কিরূপ যোগ সাধন করিতে হয় এবং পরলোকের উপায় কি? 

ভাহাই এই গ্রন্থে বাঙ্গালায় বর্ণিত হইয়াছে । ভাষা মধ্যে আরব্য 

ও পারস্য শবের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অনেকে আলি রাজাকেই 
ইহার রচয়িত| বলিয়। মনে করেন । রচনার নমুনা__ 

“নাছুত মোকাম এ তিনটি হরি। 

আজ.রাইল ফিরিন্ত। আছে তথাতে গহরী॥ 

মে সধ খাছাল জান আনলের স্থান। 
সদ্াএ অনল জলে নাহিক নিষান ॥” 

২৬ আমছেপারার ব্যাখ্যা--পবিত্র কোরাণ সরিপের অন্তর্গত 

আম্ছেপারা অংশের ব্যাখ্যা ও ততপাঠফল এই গ্রন্থে প্রতি- 

পার্দিত হইয়াছে। ফকির হোছেন এই গ্রন্থের রচয়িতা। 

ভণিতা__ 
ফকির হোছনে কছে, মনেতে ভাবিয়। ভয়ে, 

এক ধিনে ছুই প্রভু নাই। 

কালিসনে দেখ হইল। (1) পাপজোগ ভোলাইল।। 

তবে কেন ন চাও গেঁস।ই। 

২৭ চিপ্ত-ইমান-- এক খাঁনি মুসলমানী ধর্গ্রস্থ। আরবী 

ভাষা হইতে অনুদিত। কতকগুলি পারিভাষিক শব ছাড়া 
গ্রন্থের ভাষ! সর্বত্রই খাটি বাঙ্গালা। রচয়িতা কাজি বদিষুদ্দিন। 

চট্টগ্রাম পটীয়। থানার অন্তর্গত বাছুলী গ্রামে ইহার বাস। ইনি 
গ্গ্রসিদ্ধ থোন্দকার বংশসন্ুত। রচনার নমুনা 

“আহ।মদ সরিগ গ্রথম গুরু বুলি। 

জীবের লীঘন মে।র আখির পোতলী ॥ 
অমূল্যয়তন গুরু মোহাদ্গদ নকি। 

আর গুরু এর্সাদোর। মোহান্গদ তকি | 
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আর গুরু কোরেশ মোছামদ জে নাখ। 

পির শাহ| সরিগের পদেত ছালাম ।॥ 

কাজি মোহামদ ওয়|রিশ গুণাধার। 

তাহান চরণে মোর ছালাম হাজার | 

আর গুরু চাম্পাগাজি নয়ানের ভূতি। 

খিতাপচর শুভগ্র।ম তাহান ষনতি ॥ 

বাঙ্গালাভাধ| জ্ঞাত মোর সেই গুরু হোতে। 

মুখে পাঠ লিখেছি ন| হইছে নিজ হত্তে॥” +* 

২৮ ছরছালের নীতি বা তক্তিব কেতাব_-এক খানি' 

মুমলমানী সংহিতা ৷ হুলাইন নিবাসী মুনাইম মুন্সীর আদেশে 
কবি করম আলী এই গ্রন্থ পারস্ত তাষা হইতে অনুদিত করেন। 
গ্রন্থ খানির প্রকৃত নাম কি তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। গ্রন্থের 

ছুই স্থানে ছুইটা নামের উল্লেখ আছে। 

(১) “এই জে নোচ্ক। জান ফারসী আছিল। 
সধে বুঝিবারে হীনে গাচালী রচিল॥ 

নোচক| বোলএ জীকে ফারমী ভাসাএ। 

তক্তিষ কিতাধ বুলি বঙ্গভাঁষে কহে ।” 

(২) “ছগ্ড শত ঘন খতু সন জদি হৈল। 

ছরছালের নীতি হীনে প|চালী রচিল॥ 

মুনাইম মুন্সী জান অতি ভাগ্যবন্ত। 

তান আজ্ঞ। ধরি হীনে পাচালী রচিলেম্ত ॥ 

নবি করি আছে এই হিজিরির সন। 

বৈশাখেতে ষগী নন চৈত্রেতে পুরণ ॥ 

ছরছালের নীতি এই তামাম হইল। 

কিঞিত রচিলুম মুই বুদ্ধি যে আছিল।” 

২৯ অবতারনির্ণয়--একখানি মুসলমাশী গ্রন্থ । গ্রস্থখানিতে 
চষ্টিপত্তন হইতে অবতারবাদ প্রহৃতি কথা লেখা আছে। 

নবী-বংশের আখ্যান প্রসঙ্গে কবি, মহম্মদের অবতারত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। হিন্দু পুরাণাদিতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

বন্থুমতী পাপের ভার সহা করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট 

বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রভো ! আমি আর ধরার 

পাপতার সহ করিতে পারিতেছি না, আমাকে রক্ষার অন্ত 

অব্তারের আবশ্বক। বস্ধা দেবী এইরূপ যতবার প্রার্থনা 

করেন, ভগবন্নারায়ণ ততবারই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া 

পৃথিবীকে পাঁপভার হইতে মুক্ত করেন। গ্রস্থখানিতে এই- 
রূপে মুসলমান ও হিন্দু অবতারগণের প্রসঙ্গ আছে। কিন্ত 

পৌর্বাপর্য্য কিছুই স্থির নাই। গ্রস্থথানি আগ্চোপাস্ত পাঠ 
করিলে বুঝা যাঁয় যে, গ্রস্থকারের হৃদয় হিনদুয়ানি ও ইস্লাম 

ধর্শের ভাব-ভয়ে বিজড়িত ছিব্য। তিনি উভয় ধর্মেই সম্যক্ 
আস্থাবান্ ছিলেন। 



 খাঙ্গাল। সাহিত্য (যুপলমানপ্রভাব্), 

দে হেন আছ এ ননি গরাস সহিত। 

তেন মত আছে প্রভু জগত যেজাপিত ॥ 

মোহল্মদ রূপ ধরি নিক্স অবতার । 

নিজ অংশ প্রচারিল! হইঞে প্রচার ॥ 

প্রসঙক্রমে ক্ষিতিদেবী মহাপ্রভুর গোচরে এইরূপ নিবেদন 
করিতেছেন -- 

“রামক সজিল। প্রভু সোহেরে গাঁলিতে। 

রামেহ মোহে।কে ন পালিল ভাল মতে ॥ 

জনুদিন মোর পৃষ্ঠে করিলেক রণ। 
কদাপিহ ভাল মতে না কৈল পালন। 

সতি নারি সীত। দেখী অনাথ হইঅ|। 

মোহের পৃষ্ঠেতে ছিল বনু ছুঃখ পাইঅ| ॥ 

এ দেখিঅ। মোর মন হইল ফঁফর। 

নিষেদন কৈলুম প্রভু তোমার গতির ॥ 

এ পাশের তার মুই ন| পারি সহিতে। 

পাতালে ম্জন! আমি রহিব নিশ্চিতে ॥ 

কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার । 

সহজে ললাটে এথ লেখিছ আসার 

ক্ষিতির কাকুতি শুনি প্রভু নিরঞ্রন। 

ক্ষিতি রক্ষা ফিরিন্তাক বুলিল খচন ॥ 

নিশ্চয় জানিঅ মুই আদম স্থজিমু। 

সেআদম হোঁস্তে ক্ষিতি নিশ্চএ পালিমু ॥ 

ইহার দ্বার! বুঝা যাইতেছে যে, রামচন্দ্রের পর আদম অবতার ূ 

হন। কথাটা কতক্টা অবতার-বাদের সামঞ্ন্ত না রাখিয়াছে 

এমন নয়। 

৩০ ফতেমার চুরত,লামা--বিবি ফতেমা হজরত মহম্মদ 
মুস্তকার প্রিয় ছুহিতা ও হজরত আলী মুর্ভাজার সহধর্দিনী। তিনি 

ইমাম হোসেন ও হাসনের জননী ছিলেন । তাহার অন্তর্নিহিত 
অব্যক্ত রূপরাশি দেখিবার জন্য এক দিন আলি অতিশয় ব্যাকুল 

হইয়া উঠেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার শাহ বদি- 

যুদ্দিন এই গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন। ইহার ভাঁষ! প্রাঞ্জল 
ও সরস। 

৩১ আসকনৃরির এক্দিল্সার__-একথানি মুসলমান ধর্ম্মবিষয়ক 

প্রস্থ । গ্রস্থকারের নাম কবিকার আসফ মহম্মদ, নিবাস রঙ্গপুর 

মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম। গন্থের প্রারস্তে 

্রস্থকৃর্তা হটিতত্বের বিবরণ ও সেই সঙ্গে রছুল প্রভৃতি মুসলমান 

পীরের উৎপত্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষ। 

বাঙ্গালা হইলেও মধ্যে মধ্যে পারসী শব্ষের বহুল ব্যবহার 

দেখ যায়-- 

“সর্ধবত্রের রক্ষক সেই সয়ালের নাথ। 

মামু বলিয়। তারে চিদ্তি দিখ|রাত ॥ 

[ ১৪৩ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব) 

নূর রি দূর দিল সজাইল বিধি। 
তর মতন না শজিল জনম জবধি ॥* 

গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার স্বীয় বংশ-পরিচয় দান কালে পে 

্রন্থসমাপ্তির কাল নির্দেশ করিয়াছেন -. 

“হসবাস করি যেখা কদিম মোকাস। 

হরিপুর গ্রাম ধলি জান তার নাম॥ 

রঙ্গপুর এলাকায় মিঠ।পুখর খান।। 

তাহার এলাক। ঘটে আমার ঠিকান|। 

অ।সফ মামুদ মোগুল পান মোর নাম। 

মৌগুলীগ্ন কাধ মোর! করিছি মোদাম। 

বাবাডির নাম মের! শুন বেয়াদর। 

জএনুন্স। মণ্ডল নাম জান কেতম্র॥ 

চামু সরদার ছিল মের! দ।দজির নম । 

দেখিতে শ্রন্দর ছিল বড় গুণধাম॥ 

ঘার শত একচাল্লন সালের ধিচেতে। 

পলচনা হইল পুথিজান সকলেতে। 

তেরই আহ্বন ছিল রোজ বুধব!র। 

কলম করিনু যন্ধ ফলে খোদ।র &” ইত্যাদি 

গ্রন্থকার ১২৪১ সাঢলর ১৩ আশ্বিন বুধবার রচনা সমাধ 

করিয়াছিলেন । 

ইতিহাস-শাখ! 

অনেক মুসলমান কনি ইস্লাম-ধর্ের মর্ম বুঝাইতে বা 
ভাহার পবিত্র কীর্তি প্রচার করিতে অনেকগুলি এ্রতিহাসিক 
কাব্য বাঙ্গালায় রচন! করিয়া গিয়ছেন। বাঙ্গালার অজ্ঞ ও 

নিরক্ষর মুসলমান-সমাজে ইস্লামীয় প্রচারই গ্রন্থরচনার মুখ্য 

উদ্দেশ্য ; কিন্তু এ সকল গ্রন্থে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতাি 
গ্রন্থের অল্প বিস্তর অনুকরণ দৃষ্ট হয়। নিয়ে অতি সংক্ষিগুভাবে 

এ সকল গ্রন্থের প্রতিপাগ্চ বিষয় ও তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত 

হইল; 
১। হানিফার পত্র-মহম্মদ মুস্তাফার জামাতা আলির ছুই 

বিবাহ। বিবি ফতিমার গর্ভে ইমাম হোসেন ও হাসন এবং 

বিবি হানিফার গর্ভে মহম্মদ হাঁনিকাঁর জন্ম হয়। দামাস্কাসের 

দুর্দান্ত নরপতি এজিদের হস্তে ইমাম হোসেন-হাঁসন নিহত হইলে 

হাসনের পুত্র জয়নাল আবেদিন এই ঘটনা বিবৃত করিয়া 
হাঁনিফাকে এক পত্র প্রেরণ করেন। হাঁনিফা তখন বানোয়াজি 

প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন । নবিবংশের এতাদৃশ ছরবস্থার 
কথা শুনিয়া হানিফ! ক্রোধে উন্মত হইয়! সসৈন্ে মদিনায় আসিয়া 

উপনীত হইলেন । মদিনায় আসিয়াই মহাবীর হানিফা এজিদ্কে 
এক পত্র লিখেন। তাহারই উত্তরে এজিদ যুদ্ধ ঘোষণা করিবা- 
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ছিলেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন ঘটে। এই দ্ধ 
বৃত্তান্তই কাব্যের বর্ণিত বিষয় । 

মহল্সদ খা এই গ্রন্থধানির রডছ্িতা) কিন্তু এজিদের উত্তয়ের 
প্রারস্তে মুজাফরের ভণিতা! পাওয়া যায়, যথা! -- 

“হুলভাৰ দৌহিত্র হীন চ্শান। ঘর । 

কছে হীন মুজকরে এজিছ্ উদ্ধর ॥” 

এই গ্রন্থের ভাষাতে ছু'একটী আরবী শষ্ের ব্যবহার ভিন্ন 
সর্ধত্রই প্রাঞ্জল বাঙ্গালা । হানিফা এজিদকে যে পত্র দিয়া- 
ছিলেন, তাহার শেষভাগে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণার কালজ্ঞাপক 

শ্নোকন্বয স্বার্থব্যঞ্জক ভাষায় লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। নমুনা-- 

এজগ্রহায়ণ পৌষ মাছে হেমন্তের জোর। 
শির্বালী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর ॥ 

সহদ্মগ হানিফ! আমি তুমি ত এজিদ্। 

ক্ষান্তূনে বসস্ত খতে বুঝিধ চরিত &” 

ইমাম হাছনের পুত্র জয়নাল আবেদিন্কে ইমাম পদে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! গ্রন্থ সমাপন করা হইয়াছে। 

২। মুক্তাল হোছেন--গ্স্থখানি স্ুগ্রসিত্ধ নবিবংশের ইতি- 
হাস। ইহাতে ইমাম হাসন ও হোসেনের বিষাদদকাহিনী বর্ণিত ও 
মহরমের আমুল ইতিবৃত্ত প্রকটিত আছে। রামায়ণ ও মহা- 

ভারতাদি কাব্য যেমন হিন্দুর আদরের জিনিষ, নবিবংশের এই 
ফীর্তিগাথাও তন্জপ মুসলমানের পক্ষে আদরের সামগ্রী। গ্রন্থ- 

খানি ছইভাগে বিভক্ত । এজিদ বধের পর প্রথম ভাগ সমাধ 
হইয়াছে এবং তৎপরবর্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয় ভাগ আরস্ত। 

গ্রন্থকর্তা মহম্মদ খঁ। গ্রন্থ মধ্যে অতি বিস্তৃত ভাবেই আপন 
বংশের পরিচয় দিয়াছেম। প্রীতিহাসিকতার খাতিরে উহা 

গ্রন্থে রচনায় কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার 

“মুস্ধুলমানি ভেরিখেয় দস শত তেল। 

মতের অর্ধেক পাছে খতু বহি গেল॥ 

হিনু'সানি তেরিথের গুন ধিষরণ। 

খান ঈ্ছে। নম অন্ধ আর বান সত॥ 

বিংল তিন ভ্ুন করি চাহ দি] দধি। 
পাঞালিক। পূণ হৈল সে অব অযধি 

গুরু গুরু সেসনিদগ্ধ গুর আগে। 

মিজ হই কুমুদিনী প্রীতির মাগে ॥ 
হইয় নক্ষত্র়প উরি গেল শশি। 

' ছঈশদ্দিগে প্রসন্ন পাতকীভম মাসি ॥ 

,, আাধযী আলে সপ্ত দিবস পইল। 

. এই বাতি পঞ্চাণিক| সমাও হুইল ।” 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (ঘুসলমানপ্রভাব) 

দ্থৃতরাং পুথি ১০৫২ হ্জিরী সনে রচিত । এখন হইতে 
প্রায় সাড়ে তিনশত পূর্বে গ্রন্থকার বিগ্বমান ছিলেন । 

তাঁহার বংশ পরিচয়ের একদেশে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতি" 
হাসের এইকপ অশ্বট আলোক দেখা যায়_ 

প্পীয়সন্র নাঙে জানে ভুধনের সার। 

মাত! সঙ্গে তাহানে প্রণমি যারে যায় 

ভাহান কনিষ্টে জে পুজিতে জিডূষন। 

পূর্ণ চত্র।ধিক মুখ কমল লোচন ॥ 

গৌবাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা! দণ্ড। 

দীর্ঘ বাহু হেমলত। বিক্রমে প্রচ্ড 

গৌড়রাজ অধিপতি জাফে প্রশংসিল। 

তিক্ষুক জনের গতি জাহাঘ! বুঝিল ॥ 

চাঁটিশ্রীম প্রতি জনে নমুরত খান। 

জপনার প্রিয় সত! দিল জার স্থান ॥ 

যার বাঙ্গলার পতি ইচ্ছ! খান বির। 

দক্ষিণ কুলের রাজ! আদম হৃধীর। 

স্রেহ ভাষে জাহার পুজস্ত নিতি নিতি। 

জাহ।র প্রশংল। কৈল মগধের পতি ॥” ইতি 

৩। ইমাম চুরি-বাঁলাকালে ইমাম হাসন ও হোসেনকে 
চুরি করিয়া! কে মুছা! বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল। সেই 
ঘটন! অবলম্বনে এই ক্ষত গ্রন্থথানি রচিত হইয়াছে। কেহ কেছ 
এখাঁনি প্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ খাঁর রচনা বলিয়। মনে করেন। 

8। কাশিমের যুদ্ধ_কারবালা ময়দানের সেই মহাযুদ্ 
প্রসিদ্ধ মহরমের সংশ্লিষ্ট ঘটনা । কাসিম ইমাম হাসনের তনয় 
ও বিবি ছকিনা ইমাম হোসেনের কন্তা। যেদিন কাসিম ও বিবি 

ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাসিম যুদ্ধযাত্! 
করিতে বাধ্য হয়েন। সেই হুঃখের কথা লিখিতে লেখনী 

সরে না। মহম্মদ থান এই পাঁঞ্চালীর রচয়িতা । মুক্তাল- 
হোসেনেও এই বিবরণ বিবৃত দেখা যায়। 

€। সেকাদার নামা-_নুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল বিরচিত। 

্রন্থখানি পারমীক কবি নেজামীকর্তৃক প্রথমে পারসী ভাষায় 

লিখিত হয়, আলাওল তাহাই ভাষান্তর করেন। গ্রন্থখানি 
মাকিদনবীর আলেকজান্দারের জীবনী লইয়া লিখিত। 
আনুষঙ্গিক ভাবে পারস্তরাজ দরাযুদেরও অনেক কথ! গ্রন্থ মধ্যে 

বিবৃত। রোসাঙ্গের রাজ্ামত্য ম্জলিশ নবরাজের আদেশে 
কবি এই গ্রন্থথানি রচনা করেন। 

৬। আমীর জঙ্গ--মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হাঁসন-হোসেন 
পাপিষ্ঠ এজিদকর্তৃক নিহত হইলে, তাহাদের বৈমাত্রেয় "ভ্রাতা 
আমীর মহম্মদ হানিফ! বিষম সংগ্রামে এজিদ্কে বধ করেন। 

মদিন1 ও দেমাক্ব নামক স্থানছয়ে দু হয়। উক্ত ছুই স্থানের 
রঃ 
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দ্ধ বিবরণ হইতে গ্রন্থখানিও ছুই ভাগ হ্ইন্নাছে। প্রথম ভাগে 

মদিনার যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়ে দেমাস্কের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। শ্রীযুত 
মহম্মদ শাহকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কবি শেখ মনন্ুর পয়ারে এই 
জঙ্গের পাঞ্চালী কথা সমাপন করিয়াছিলেন । 

গ্রন্থথানি থে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনাতেই আগ্ন্তপুর্ণ, এরূপ নহে। 

ইহার মধ্যে অনেক অবান্তর বিষয়েরও বর্ণনা! দেখ! যায়। মুসল- 
মানী বিষয় বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুনলমানী শব্দের 

ব্যবহার অপরিষ্থাধ্য হইয়! পড়িয়াছে; নতুবা ইহার ভাষা! বেশ 
স্থন্দর ও সরল। নমুনা 

“সংসার ঘদতি জান নিশির শ্বপন। 

মায়া জাল লি খাজি দেখহ আপন ॥ 

পৌতল| লইয়। থেন ফিরে অবিরত। 

হাতের $মক যেন নাচে তেন মত ॥ 

তেমত ছগুরতি লৰ সয়াল জুড়িয়!। 

নিরঞ্নে মুর্তি লব দিছে ছাড়িয়া । 

মায় দিয়! চালায় প্রতু ছালিয়। যতনে । 
চালায় মূরতি সধ নানান বরণে ॥ 

মৃত্তিকার কালবুঝ অসার কেবল। 

এহার ভরস1 করে লই সে পাগল ॥” ইত্যাদি 

৭। জঙ্গ-নামা--মহম্মদের জামাতা আলীর যুদ্ধকাহিনী 
লইয়। গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে । গ্রন্থ বর্ণিত কোন কোন যুদ্ধে 
স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মহম্মদীষগণ ততফালীন 

পৌভ্তলিক ধরন্মীবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্রিয়া জয়লাভ করেন 
এবং তাহাদিগকে ইস্লাম ধর্মে নীক্ষিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ 
মধ্যে এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনা নন্নিবিষ্ট আছে। 

্রন্থখানি প্রকাণ্ড । 
্রন্থকর্তীর নাম নসরুল্লা খা । তিনি উচ্চবংশীয় এবং শিক্ষিত 

লোক । কবি এইরূপে আত্মপরিচন্ন দিয়াছেন__ 
“ধৈযাবন্ত ষীর্যয্থা, মর্ধ্যাদার নাহি অন্ত, 

পিতামহ হামিদুল! খান। 

তানপুত্র কল্পতরু, যোরহানঙ্গি জগদ্গুরু, 

রূপান্তর ইচুফ সমান। 

মহীপাল রোনাঙ্গের, ধহল মাতঙেশ্বর, 

নিজ মুখে প্রশংদিলা বারে। 

তান পুত্র মহাবীর, অন্থে শান্তর রণে স্থির, 

ইব্রাহিম খান নাম ধরে ॥ 

ভান পুত্র জ্ঞানযান, প্রীজাওদি খান, 

পুণ্যবস্ত সঙ্গে তান বেল! । 

অনেক গ্রামের পতি, যাকে কূপ! করি অতি, 

নিজ কন্তা। সমর্পিয়! দিল| 

তান পুত্র রূপঘান, ঞীযুত বাবু খান, 

অবিরত ফকিরীতে ন। 
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তাজিয়। সংসার হয়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া, 

করিলেস্ত আগমে গমন ॥ 

অ।ছিলেন পুত্র ভান শ্রীইচ্ছ।হাক থান, 

সরিয়ত থাদেম গ্রাধান। 

তান পুন্ত্র শীল ধন্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম, 

সরিফ মনছুর গুণবান ॥ 

ভান পুত্র অল্পজ্ঞান) হীন নছরোন। খান, 

পাঞ্চালি রচিল শিপু বুদ্ধি। 

শুন সহ গুণিগণ, কৌতুছল করি মন, 
ক্ষ মোর দোষ পাও যদি 4৮ 

গ্রন্থ মধ্যে ঠাঠীর, ডেহরি, খখার, উভা, দোহারি, মোহ।রি 

প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত শৰোর ব্যবহার দেখা যায়। এ 

কথাগুলি প্রাচীন বাঙ্গালায় ব! চট্টগ্রামী ভাষায় এখন প্রকারাস্তবে 

চলিত রহিয়াছে গ্রস্থকারকে ১৫* বর্ষের পূর্বববন্তী ৰলিয়! 

অনেকে মনে করেন । 

উপাখ্যান শাখা 

মুসলষান কহিগণ আবরব্যোপন্তাস ৰা পারস্তোপন্তাস বণিত 

অপূর্বব প্রেমকাহিনীর অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে 

নানা উপাখ্যান রচনা করিয়া! গিয়াছেন । এ লকল কাব্যে মে 

কেবল মুসলমানী চিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা নহে। এই 

শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছাঁদও দৃষ্ট হয়। 

নিয়ে প্রেমচরিজ অবলম্বনে রচিত কয়েকখানি ব্থ্যান-এ্ন্থের 

পরিচয় প্রনন্ত হইল 2-- 

১ সতী ময়নাব্তী ও লোর চন্দ্রাণী-গ্র্বকর্ত| দৌলত কাজী 

ও সৈয়দ আলাওল সাহেব। এই গ্রন্থথানি ছুইতাগে বিভক্ত । 

প্রথম ভাগে লোররাজ ও রাণী চক্্রাণীর বৃত্বাস্ত এবং দ্বিতীয় 

তাগে বণিক পুত্র ছাতন ও রাজকুমারী ময়নার প্রসঙ্গ বণিত। 

প্রথম ভাগ হইনে দ্বিতীয় ভাগের রচনা উত্কষ্ট হওয়ায় সাধারণে 

তাহার প্রতি বিশেষন্ূপ আকৃষ্ট । এই কারণে এ অংশ "ছাতন 

ময়নাৰতী” নামে পরিচিত্ত হইয়াছে । 

গ্রন্থের প্রতিপাগ্তবিষয়_-লোৌর গোহারী নামক দেশের রাজা । 

ময়নাবতী তাহার প্রথমা মহ্ষী। চন্দ্রাণী মোহর! নামক দেশের 

রাঁজকন্তা। রাজা লোর একদিন কোন যোগীর হস্তে চন্ত্রাণীর 

চিত্রপট অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী 

হুইয়া পড়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি উক্ত রাদকন্তার 

পাঁনিলীড়নাভিলাধী হইয়া স্বীয় রাজপাট পরিত্যাগ পূর্বক 

মোহরা অভিমুখে চলিয়া যান এবং তথায় কিছুদিন অবস্থানের 

পর, বনৃকঞ্টে ও নানা কৌশলে চন্্রাণীর সহিত মিলিত হুন। 

ক্রমে সুবিধা! দেখি! তিনি একদিন গোপনে চন্্রাণীকে লইয়া 

স্বরাজ্যে পলাইন্না আসেন । 



হইয়াছিলেন। বামন নপুংসক থাকায় চন্দ্রাণী তাহার বিবাহ- 
বন্ধন উন্ুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কাজেই এ অবসরে 
লোরের সহিত তাঁহার পলায়নে কোন কুঠা জন্মে নাই। 

লোর কর্তৃক চন্দ্রাণীর অপহরণ বার্তা অবগত হইয়! বামন 
তাহাদের পশ্চান্ধাবিত হইলেন, কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যে লোরের 
সহিত ্ বন্ব যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোহর! রাজ 
লোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্্রানীকে তাহার করে অর্পণ 

করেন। লোর শ্বশুরের রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,_- 

শ্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। এই পর্যন্ত গ্রন্থের প্রথম 

ভাগ সমাপু । 

দ্বিতীয়ভাগে ময়নাবতীর পরিচয় । ময়নাবতী স্বীয় শ্বামীর 

রাজোই আছেন । তাহার শ্রীসৌন্দর্যের অলৌকিক লাবণ্য পরি- 
বন্ধিত দেখিয়া! ছাতন নামা কোন বণিক কুমার তাহার সমাগম 

লাতে সমুত্সুক হইয়া এক মালিনীকে দৌত্যকাধ্যে নিযুক্ত 
করে। নানা! অছিলায় ময়নার শৈশব ধাত্রীর পদলাভ করিয়! 

মালিনী তাহাকে কুমজ্্রণা দিতে লাগিল। নানাবূপ কৌশল 
অবলম্বন করিয়া যখন সে সভীনারীর মন কিছুতে টলাইতে 
পারিল না, তখন সে ময়নার হৃদয়ে প্রেম জাগাইবার জন্য ড়খতুর 
বর্ণনা আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতেও সে কার্য্যসিদ্ধি করিতে 

পারিল না। রাণী মালিনীর দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাহাকে 
অশেষরূপে নিধ্যাতন ক্রিয়া বাটা হইতে তাড়াইয়! দেন। 

অতঃপর সথীর পরামশে রাণী এক ব্রাঙ্গণের হস্তে শুক 

পাখিটা দিয়া লোর সমীপে প্রেরণ করেন। দ্বিজবর 

কৌশলে রাণীর কথা লোরের স্থৃতিপথারূঢ় করিয়া দিলে, 

রাজ! লোর স্বীয় শ্বশুররাজ্যে নিজ তনয়কে নৃপতি স্বরূপ 

রাখিয়! চন্ত্রাণীকে লইয়া শ্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই 

থানেই গল্পের উপলংহার। মুল ঘটনা এই হইলেও প্রসঙ্গক্রমে 
অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনা ইহার মধ্যে সন্নিবিউ আছে। 

অনৃষ্ঠফল অনিবাধ্য__এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আনন্দ বন্মার একটা 
উপাখ্যান আছে। রামজীদাস বিরচিত “শশিচন্দ্রের পুথিতেও 

এই গল্পই উদ্ধৃত দেখা যায়। তবে সেই গ্রন্থে মূলগন্প ঠিক আছে, 
কেবল নাম ও ধামাদি কিছু পরিবর্তিতাকারে প্রদত্ত হইয়াছে । 

কবি দৌলত কাজী রোসাঙ্গের রাজা রুত্তবধর্শ সধন্্মীর রাজ- 

সভায় থাকিয়া! তাহারই লম্বর উদ্দির আস্রফ থার আদেশে লোর 

চন্ত্রাণীর রচনা! আরম্ভ করেন। প্রথমভাগ শেষ হইলে ও 

দ্বিতীয় ভাগের কিরদংশ রচনার পর তাহার লোকাস্তর প্রাঞ্ধি 
ঘটে। সুতরাং গ্রন্থখানিও অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া! থাকে। তার 

পর রাজা রুত্বধর্ম সুধীর অধস্তন চতুর্থ পুরুষে রাজা শ্রীচন্্ 

আগ্রহাতিশয্যে আলাওল লোরচন্জ্রানী সমাপন করেন। 
কবি দৌলত কাদ্ধি কোন্ সময়ে গ্রস্থরচন। করেন, তাহা: 

ঠিক অবধারণ করা ধায় না। তবে রোসাঙ্গ-রাবংশের 

ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে তাহার কালনির্ণয় হইতে পায়ে। 

কবি আলাওল গ্রন্থ শেষে এইরূপ কালনির্দেশ করিয়াছেন *-- 

“মুসলমানী সক সম্ধ। স্থন দিয়। মন। 

অল্প ভাখিলে পাইধা! বুদ্ধিমস্ত জন ? 

সিন্ধু শন্ত দেখিঅ! আপনে ছুইদিকে। 
যত কল।নিধিরে রাখিলা বামভাগে ॥ ) ১*৭*) 

মগধির মনের সুনহ ঘিবরণ। 

যুগ শূল্য সধ্যে যুগ খামে মৃগান্কন 8” (১০২*) 

হিজিরি হিসাবে ২৫১ বৎসর পুর্বে আলাওল চন্ত্রানী সমাধা 

করিয়াছিলেন। স্থুতরাং এতদ্বারা অনুমান করা যাইতে 

পারে যে, দৌলত কাজী খুষ্টীয় যোড়শ শতাব্বের শেষতাগে বা 

সপ্তদপের 'প্রারস্ে বিমান ছিলেন। 

গ্রন্থ মধ্যে কাজি সাহেব রোসাঙ্গ রাজসভার যে বর্ণন/ 

করিয়াছেন, তাহা এ্রতিহাসিকের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য 
এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত হইল-- 

“কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী । 

রোনাঙ্গ নগর নাস শ্বর্গ অবতারী ॥ 

তাহ।তে মগধষংশ ক্রম বুদ্ধি ছার। 

নাম রুস্তধশ্মরাজ! ধশ্ম অবতার ॥ 

প্রতাপে গ্রভাত ভামু বিখ্যাত ভূঘন। 

পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥ ক 

ধন্মরাজ পাত্র আসরফ, খান। 

হানিফি মোলাব ধরে চিন্তি খানদান ॥ ধক + 

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্ম পর। 

দিঘি সরোধর দিল! অতি বহুতর ॥ 

নৃপতিবন্পত সেই আদরফ, থান। 

নান! দেশে গেল তার প্রতিষ্ঠ। বাখান॥ 

সৈদ শেখক্জাদ। আর আলিম ফকির। 

পালেন্ত সে সব লোক প্রাণের অধিক ॥ %* * * 

উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠ। বিশেষ । 

আজি কুচি পাট।ন জে আদি জথদেশ॥ 

হেন রাজ। জার প্রতি মহ। দয়। করে। 

মহামন্ত্রী লক্ষর উজীর নাম ধরে ॥ দক দঃ 

আসরফ, খান বাদ হইল। সেনাপতি । 

নৃপতির সাক্ষাতে থাকেন্ত নিতি নিতি ॥ 

হুধন্দার মনে হৈল আন? জপার। 

সসৈম্ত সামন্ত চলে ধিপিন বেছার ॥ ++ % 



সঙ্গে আসরফ খান রাজপাত্র সনে । 

চতু্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নৃপঘর। 

তারকবেছিত জেন চজ্রিম। নায় ॥ 

বন পাশে নগর এক দ্বারবতি মাম। 

কৃষের হ্বারিকা জেন অভি অনুপাম ॥ 

শথাত রচিল! সভ। রহিল নৃপতি। 

অগ্র গঠন জেন সভার আকৃতি ॥ ক কক 

দবাত্নাবতী উন্জ্বল করিল ধর্দরাজ। 

স্বারিকাতে সোভে যেন গোধিন্দ সমাজ ॥ ও %* 

সত্ঘতে বলিল পাত্র আসরফ খান্। 

সৈয়দ সেক আর মগল প।ঠান ॥ 

বেদী বৈদেপী বহুতর হিন্দুয়ান। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় খৈঠ্ঠ শুন ঘহুতর। 

সারি লারি বসিলেক মনিম্ত সকল 1* 

লোরচন্দ্রাণীর প্রথমভাগের অপেক্ষা! দ্বিতীয় ভাগের রচন। 

'অধিকতর সুন্দর । বণিকপুত্র ছাতন “রতন' মালিনীকে দুতী 
নিযুক্ত করিয়াও সতী ময়নার মন টলাইতে পারে নাই। মালিনী 
নানা কৌশলের পর, যে মোহকরী খ্সতৃবর্ণনা আরম্ত করে সেই 
ধাতু বর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দধ্যসার। ইহার ভাষা ব্রসবুলি- 

মিশ্রিত। রোসাঙ্গাধিপতি হিন্দু সতীনারীর চরিত্রকাহিনী শুনতে 

ইচ্ছা প্রকাশ করিরাছিলেন, সেই জন্ত কবি পুস্তক বর্নিত 

আখ্যানটীকে হিন্দুভাবেই রচিয়া গিয়াছেন। 
"শেষে পুনি কহিলেক কতুক মহামতি । 

হুনিআ তীর কথ। রাজার আরতী ॥” 

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ 

আালালপুর হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি টট্রগ্রামেই জীবন অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন । কবি দৌলতকাজীও রোসাঙ্গবাসী ছিলেন। 

তাহাদের উভয়ের রচিত পুস্তকার্দি হইতে জানা যায়, তৎকালে 

(রোসাঙ্গের রাজসভ! মুসলমান উজীর ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল। 

মহাস্বা মাগন ঠাকুর, শ্রীমস্ত ছোলেমান, সৈয়দ মুছা, সৈয়দ 

মহম্মদ থান্, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ দাউদ শাহ এবং লত্কর 
উজীর আসরফ খা রোসাঙ্গ রাজদরবারের উচ্চপ্দে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন, তাহা! আমর! পদ্মাবতী পাঠেও জানিতে পারি। 

মালিনীর মুখে শ্রাবণ মাসের বর্ণনা শুনিয়। ময়না যে উত্তর 
দিয়াছিলেন, এখানে নমুন! স্বরূপ তাহাই উদ্ধত হইল £__ 

“মালিনী কি করধ যেদন। তোর। 

লোর বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর॥ 

শীঙন গগন সঘন ধারে নীর। 

তধে মোর ন| জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥ 

মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহ|। 

তর্কএ বামিনী কম্পর মোর দেহ ॥ 

১৪৭ | বাঙ্গাল সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব). .. 
পা পপ এপ আতপ ৮ শিপ শী পিঠ শশী তি শী শিট পতি শপ পপি পিপি 

ন! বোল ন। বোল ধাই অনুচিত বোল। 

জাম পুরুষ নহ লোর লমতোল । | 

২ মদনকুমার-মধুমালার পুথি--নায়ক ও নায়িকার প্রেম 

কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থথানি রচিত। গ্রন্থকর্তা নূর মহম্মদ । 
ইহাতে বিরহের গাথাই অধিক । 

৩ সপ্ত-প়কর--একখানি উপাখ্যান গ্রন্থ। সাতদিনের 
সাতটা উপাখ্যান অবলঘনে কাব্যথানি গ্রথিত হুইক্সাছে। 
যোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া মহামতি আলাওল এই ফাব্য- 

খানি সৈয়দ মহম্মদের আদেশে পারসাভাষা হইতে অনুদিত 
করেন। গ্রন্থশেষে কালজ্ঞাপক এইরূপ কয়টা চরণ লিপি- 
বন্ধ আছে £-- 

*মুসলমানী সন কহি শুন গুণিগণ। 

চত্ত্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন ॥ 

ইছুপী সনের কখা কহিএ বিচারি। 

ইন্দু পৃতে বস (1) শুন্য শেষে দিয়] চারি ॥ 

কহিতে ঘাঙ্গাল! সন মনে বিমর্ষিয়!। 

দধি হুত শেষে যুগ চল্রো চজ দিশা ॥ 

মঘী সন কছি মনান্তরে করি ভিত। 

চশ্র! পারে চত্র খতু পৃষ্ঠে তার নিত ॥ 

৪ জোবেলমুন্লুক-সামারোকের পুথি_ইহা একখানি মুসল- 
মানী আখ্যান গ্রস্থ। সৈয়দ মহম্মদ আকবর আলি ইহা 

রচনা করেন। গ্রন্থের শেষে সমাধিগ্রসঙ্গের পর এইরূপ 
একটা শ্লোক আছে-_- 

“লেখন সমাপ্ত হেল কাকে ডিম্ব দিল। 

আরধ। অনাছের* মধ্যে ভান্কর ভাসিল ॥” 

এই ঘটনাশ্রিত আর একথানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত 

তাহার ভাষা স্বতন্ত্র ও পাগ্ডিত্যাভিমানব্যঞ্জক | রচনা! ওনহাৎ মনা 

নহে। রচয়িতার নাম মহম্মদ রফিউদ্দীন্। গ্রন্থমধ্যে পয়ার, লঘু 
ও দীর্ঘ ব্রিপদী, মালঝপ এবং ত্রিপদীভূত পয়ার ছন্দের ব্যবহার 

ৃষ্ট হয়। শেষোক্ত ছন্দোছয়ের দৃষ্টান্ত 

মালঝাপ-_ 
“কোকিলান করে গান মোহজ্ঞান রঙ্গে । 

স্থধামৃত শুনি গীত পুলকিত অঙ্গে ॥” 

ত্রিপর্দীভূত পয়ার 
দশ্বাসে হয়, আয়ু ক্ষয়) না! কল্যে ধিচার। 

ভাৰ ভাল, গত কাল, আসিবে না আর 

গ্রন্থশেষ ও কবির পরিচয় 

“জেবেল, মূলুক কথা! বক্তা গুণমণি । 

কথন মাঠান মাঝে দিল লই ধ্বনি ॥ 
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বাঙ্গাল! সাহিত্য (মুসলমানিপ্রভাব) [ ১৪৮ ] 

সিরি লব সমারোক আর ছনুবর | 

এক পতি কোলে মিলি বঞ্চে পরস্পর ॥ 

বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ। 

মুখের নগর ধন্য চামরী হরাজ ॥ 

উ্জিরেও নিঙ্গ সবৃত আর যধু মুখ। 

হেরিয়। সনম মন অধিক কৌতুক ॥ 

হেরি পুত্রবধূ হইল নয়পরঞ্জন। 

রচিল রচন| হার আশরাফ নন্দন | 

মৌজে নারানঞ!র ঘোষে রফিউদ্দিলাম। 

ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার ধাম।” 

৫ ফগুর সাহ--একথানি স্ৃবৃহতৎ উপন্তাস গ্রন্থ। কোন 

পারস্ক গ্রন্থাৰলম্বনে রচিত বলিয়৷ বোধ হয়। রচয়িতা মিঞা 

হাঁস্মত্ত আলী কাজীচৌধুরী। ইনি স্তুপপ্তিত না হইলেও সুন্দর 

কবিত্বশক্তি-সম্পরন ছিলেন। ইনি টট্টগ্রাম-ফটিকছড়ি থানার 
অন্তর্গত ভূজপুরের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমিদার । অষ্টাদশ 
বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি এই গ্রন্থ রচন! করেন । প্রায় ২৩ বৎসর 

হইল ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। 

সায়ফলমুল্লুক-বদিযুত্জম।ল--এই কাব্য খানি কৰি আলা- 
ওলের রচিত। এই গ্রস্থথানি তিনি প্রথমে শ্রীযুৎ মাগন 

ঠাকুরের আদেশে রচনা করেন। গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশ 

বিরচিত হওয়ার পর মাগন ঠাকুরের স্বর্ম প্রাপ্তি ঘটে। এই 

কারণে কৰি ছুঃখে লেখনী ত্যাগ করেন । উহার প্রায় নয় 

বৎসর পরে সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্কের এক মহাঁজনের 

আগগ্রহাতিখয্যে তিনি পুনরাস়্ গ্রশ্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন 

ও তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেন। গ্রন্থথানি মিলনাস্ত। 

৬ তমিম-গোলাল চৈতগ্তসিলাল--একখানি প্রেমকাহিনী । 

তমিম গোলাল ও চৈতন্তসিলালের প্রেম ও পরিণয়কাহিনী 

গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে । ইহার ভাষা বাঙ্গলা প্রধান । 

মহম্মদ অকবর ইহার রচয়িতা । এই নামের অপর একথানি 

গ্রন্থে এইরূপ তণিতা পাও যায়-_- 
“মহম্মদ রাজাএ ৰোলে, কথ রঙ্গ মহীতলে, 

সকল জে প্রভুর খেয়াল। 

ধার্দিক হুজন পরে, জে জনে অন্যায় করে, 

তার লান এমত জণ্র(ল ॥” 

ভণিতাগুল প্রায়ই অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে লিখিত। 

নিয়ে উক্ত সিলালের বারমাস হইতে একটু রচনার নমুনা 
উদ্ধৃত হইল" 

£শ্রাবণ মাসের ঘন্ধু নিষর বরিষা। 

ন। পুরাইল মনোবাঞক! ন! পুরাইল আশ!। 

এবে ঘৈরাগিণী হইধ যে করে ঈশ্বর | 

লত্ুব। গরল খাই হইয সংহার। 

বাঙ্গাল। সাহিত্য (মুসলমান প্রভাব) 

ভাবিম়! চাহিল মলে সকল অসার। 

বিধি ধঞ্ত হৈল গোর ন1 হৈল নুসার ॥ কক + 

মাধ মানে ত প্রড়ু তরলে গড়ে শীত। 

আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত ॥ 

মুই অভ! গিনীর ঘন্ধু বুকে লাগে শীত। 

না| বুঝি মুগধ সঙ্গে ষাড়াইল পিরীত। 

শীতে তগ্ু হৈল ্ীণ আর বৈরী লোক। 

অবল1 বিভোল| নারী ফখ সহিমু শোক 

৭ পদ্মাবতী--টট্টগ্রামের দ্ুগ্রসিদ্ধ কবি আলাওলের বিখিত। 

বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর নিকট এই গ্রস্থখানির বিশেষ আদর । 

ইহার ভাঁষ৷ ও ভাব-পারিপাট্য অতীব মনোরম । হামিহুল! 

নামক একব্যক্তি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। ছাপা গ্রন্থের 
সহিত হন্ত লিখিত প্রাপ্ত পুথির উপসংহারভাগের কোন মিল 

মাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ-_- 

এই মতে চন্দ্রমেন সাইট বংসর। 

পুত্র কণ্ু! তু হইল বৃদ্ধ কলেবর | 

ছুইপুত্র ছুই কল্য। পল্মাধতি ঘরে। 

* * আপন নাস থুল্য। তারে। 

পল্পনিল! পহ্ুনাল ছুই কন্যা নাম। 

নাগমতি ধরে দুই পুত্র অন্ুগাম ॥ 

ইল্সলেচন নাম ইন্দ্র হদশন। 

চারি ভাই * * বান সম* মদন ॥ 

নাগমতি দুই কম্য! অপ্সরা অপ্নরি। 

এই অষ্টজন অংশ লৈল পৃথীভরি ॥ 

চারিভাগ রাজ! চাঁরি পুত্র স্থানে দিল। 

গল্মাধহা ধনু ++ 

পল্মধতি নাগমতি সহ'মরে গেল । 

ছলুতানে আনি মেই চিতা প্রণামিল|॥ 

মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিল । 

সং ফা ০ নং সঃ 

লালমতি-সয়ফলমুলুক-_লালমতি ও জোলকর্ণায়ন সেকা- 

দরের পুত্র মু্নুকের প্রণয় ও পরিণয় ব্যাপার লইয়া! গ্রস্থধানি 

রচিত। গীর ঘোরাজ খিজিরের মাহাত্মা প্রচারের অন্য প্রস্থ 

থানির হৃষ্টি। ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার রচিত। গ্রন্থ মধ্যে 

এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়-- 

হামীদের চরণ সরিপের নিষোন 

অধমরে করহ মুকতি। 

লাহ। হামিদের চরণ সরিফের নিষেদন 

যন মধ্যে হারালু জীঘন ॥ 

আমর! এই নামের একখানি ছাপা পুথি দেখিয়াছি। 

উহার রচয়িতার নাম আবদুল হাকিম। | 



বারা ইহার রচর্লিতা। গ্রন্থকার ছুই স্থানে এইরূপে গুরুকে 
অভিবাহন করিয়াছেন-- 

(১) “হাছন সরিগ নাম, সেই গুরু অনুপাষ 
তান পদ শিরেত বলিয়া ।” 

(২) “বদি অঙ্গিন পদে সহশ্র প্রণাম। 

সমাপ্ত হইল পঞ্চালিক! অনুপাম ॥” 

পুস্তকের গ্রথমাংশে তত্বকথার বিকাশ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার 

গ্রন্থের একস্থলে গৃহের কুলকাছিনীদিগের নিন্দাবাদ করিয়াছেন-_ | 
“্জানিয় ঘরের মারী কেঘল ছূর্জন।” 

রঙ্গমালা--একখানি কাব্য। কবীর মহম্মদ বিরচিত। 
ইহা! প্রেম ও ভক্তিকাহিনী লইয়া লিখিত। গ্রস্থারস্তের পর 
এইরূপ লেখা আছে-_- 

সোয়ামী সোয়াগলি,। আনন্দে আন বালি 

কতুক রঙ্গেরে। 

ফুল লই আনু খেল সাহার সঙ্গে (প্র 

খুতক্ষণে শুভলগ্নে আইল জবা়। 

হয় করি হাত বাদ্ধম মারোয়া সাহার | 

সপ্ত নাল হত দিজ| মারোয়! ছান্দিল। 

£াই ঠাই আমর ঢাল ঢুলিতে লাগিল ॥ ইত্যাদি 

রেজওয়ান সাহা--একথানি মুসলমানী উপাখ্যান গ্রস্থ। 

ইহাকে রূপককাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি সমসের 

আলি প্রথমে ইহা রচনা! করেন। কিয়দংশ রচনার পর তাহার 

স্বর্গলাভ ঘটলে কবি আছলাম উহার রচনা সমাধা করেন। 

“মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল ঘাস। 

কাবোতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস ॥ 

খণ্ড কাধ পুস্তক পুরিতে মোর আশ। 

গায় হীন অছ.লামে হৈয়। উল্লাস ॥” 

ভাবলাঁভ--একথানি মুমলমানী কেচ্ছা বা রাজকুমার- 

রাজকুষারীর প্রেম-কাহিনী। সামনুদ্দীন ছিদ্দিকির রচিত। 

গ্রন্থের রচন! স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর, ভাষ! বাঙ্গালা প্রধান । 

গ্রন্থের প্রন্তাবনায় ভাব-সমাবেশের ছুইটা ভাল সঙ্গীত প্রদত্ত 

হইয়াছে । নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল 

রাগিরী লুম-বিঝিট-তাল রেখতা।। 

প্রেদের ভাবে তবার্ণবে ভেষে প্রাণ গেল। 

ভবতাবে ভুলে জাই, ভুলা ভএ হলে! । 
প্রথম ভষের ভাষ হুনঃ ভাবে ভুলে ভোল। মদ 

পরে তেষে অঙস্থীন ভাব রাখ! তায় হলে! । 

ভেবে ভগে লমঞর্দি পার হব গো ভষ ননী। 

ভিতয়ের ভিত হদি। খরুতাব ভার হলে।॥ 

১710 

আড়খেমটার গান । 
ভব নদি পার হতে ভাবের ভাবি দৈলে নারে। 

তয়িতে তরাইতে তারক বিনা কেহ পারে । 

ভাষের ভাখি তায়ে বলি, ফুট্লে পরে কমলকলি 

প্রেম মধুর ছএ অলি, খে জন বসে গ্রহণ করে। 
কমলকলি কোথা এ জাছে, দেখ.মারে মন আপনার কাছে 

কারার ভিতর হা'এ আছে, প্রেমের কলি বলি তায়ে। 

সমছদ্দি ছিগ্দিকী তণে, গুরুর চয়ণ ধারণ বিনে 

একথা কে বুজিতে জানে, ছেন শক্তি কাহার 

এই প্রস্তাবনার পর ত্রিপদীছন্দে পুস্তকের আরস্ত £-_. 
কাশ্মীর মুুকেতে নৃপ এক ছিল তাতে 

জত রাজ! প্রজ। তার হুএ। 

এই ছিল তার ভালে, কর দিত সথে মিলে 

হখে ছিল আনন্দ হএ। ইত্যাদি 

নিয়ে গ্রস্থের অপর এবস্থান হইতে আর একটা গান তুলিয়া 

দিলাম। গানটার রচনা বড়ই মধুর। 
রাগিণী ভৈরবী--গান তজন 

ভব পার়াৰারে আসি বেপার হলো নারে মদ। 

হদয়েরি রাজ! কারা, চিনালি মন হয়ে হায়! 

করিতে নারিলি সেবা! করিয়ে জতন। 

নে ধন মোর সাথে সাঁথে, আমি আ্রমি পথে পথে 

হদএরি রথে করিতে যে আরোহণ ॥ 

হাদএ রেখেছ জারে, আদরে কাতয়ে তারে, 

ডাকরে মন উচ্চৈহন্থরে জদি করবি দরশন। 

ছিন্দিকি কাঙ্গনি গাএ মিছে দিন বয়ে জাএ 

এখন ন! সাধিলি তায় সাধিষি কখন ॥ 

মুস্ফ-জেলেখা-যুস্ফ ও জেলেখার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে 
এই গ্রস্থথানি রচিত। পারহ্ত ভাষা প্রসিদ্ধ মহব্বৎ-নাম 

নামক গ্রন্থের ইহা একখানি পদ্যান্থবাদ। যুস্থফ ( থষ্ঠানদিগের 
ঘ0891)1), ৪০) 01 ৪০০), মুসলমানের এয়াকুব ) ও জেলেখার 

প্রণয় কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাহ! একটী আদর্শ প্রেম বলিলেও 
চলে। গ্রন্থমধ্য হইতে উভয়ের অন্ুরাগের একটু নিদর্শন 
উদ্ধত করা গেল-_ 

“ন1 দেখিলে একদও্। মনে হএ শত খণ্ড 

দশদিগ হএ ঘোরতর ॥ 
অন্য অ-্” 

£জেলেখ | র নয়ানে রক্ত বহে অনিষার। 

'রক্তঘর্ণ হইলেক মুখ জেলেখার ॥ 
অধিরত ঘড় হুংখ চক্ষু রত মাখি। 

হইলুম নিত্যঘর হইলুষ বর হুখি॥ 
ময়ামের জলে নিত্য করাপ্রলি পুরি । 

সুখেতে মাথএ জেগ কুদুদ কত,রি । 



কাজে তরুণ মাত্র মনে জেলেখার। 

্রন্থকর্তার নাম আবছুল হাকিম। ইনি সাহা মহল্মদ পীরের 
উপাসক এবং সাহা রজফের (সাহা! জফরের? ) ননন। 

£'অযছুল হাকিম সাহা রঙফ নন্বন। 

রচিলেক গ্রেলেখার বিরহ যেদন।*+ + 

লায়লী-মজন্গ-.একখানি মুললমানী প্রেমকাহিনী, 
কাব্যখানি বিয়োগান্ত। মজনু ও লায়লীর বিরহ ও ৰিচ্ছ্দ 

গাথা মনে করিলে স্বভাবতই হৃদয়ে বিয়োগের মন্দস্তণ যাতনা 

উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও মধ্যে 

মধ্যে পারসী শব ও ক্রক্নবুলির ব্যবহার দেখা যায়। তাষা 
ফোমল, সরস ও লালিত্যপূর্ণ। গ্রন্থমধ্যস্থ মজন্থুর বিলাপ 

ও খতুবর্ণন সাহিত্যসেবীর আদরের যোগ্য) খ্নতুবর্ণনৈর ভাষা 

প্রেমপ্রবণ বাঙ্গালী হৃদয়ের নেই প্রেমের ভাষা । তন্মধ্যে 

বৈষ্ণব কবিকুলের রাঁধাবিরহ-গীতির বঙ্কারবৎ সুমিষ্ট ব্রজবুলিও 

শুনিতে পাওয়া যায়-: 
*“বরখিত ধারিদ জগত ভরি, 

যুগল নয়নে বহে যারি।” 

রন্থকর্তা কবির নাম দৌলত উজীর বহরাম। তিনি মহাত্মা 

আছাউদ্দীন সাহা পীরের পবিত্র চরণ স্মরণ করিয়া এই পুস্তক 

সমাপ্ত করিয়াছিলেন । কবি হ্বীয় বংশ পরিচয় প্রদান সথত্রে 

কতক গ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত 

ইতিহাসে প্র বাক্োর যথার্থতা সমর্থন করিতে পারে কি 

না, তাহা বিবেচ্য । যাহা হউক, কৰি লিখিয়াছেন, গৌড়েশ্বর 

হোছন সাহা তাহার প্রিয় উজীর হামিদ খাঁকে চট্টগ্রামের 

অধিকারী করেন । সেই হামিদ থার বংশে চট্টগ্রাম রাজ- 

তক্তে যখন নৃপতি নেজাম সাহা সুর সমাসীন, সেই সময়ে 

কবির পিতা মোবারক খান দৌলত উজীর পদলাভ করেন। 

দৌলচ্ত উজীর মোবারকও হামিদের বংশীয় ছিলেন । মোবা- 

রকের মৃত্যুর পর চট্রগ্রামের মহারাজ প্রিতৃহীন বালক কৰি 
বহরামকে উক্ত দৌলত উজীর পদ দান করেন। 

£ওই যে হামিদ খান আদ্র উল্লীর তান 

ভাহ।ন ঘংশেত উৎপতি। 

মোধারক খান নাম রূপে গুপে অন্ুপাদ 

সদ্য ধর্দে কর্পে তান মতি | 

ভান গ্রতি মহীপাল, খিতাঁপ অধিক ভাল, 

সথ।পিলেস্ত দৌলত উজীর। 

লাধু সংলোক মঙ্গে।. জনম ঘঞ্চিল। রঙ্গে, 
ধর্মারূপে ত্যজিল! শরীর ॥ 

ভান সত মুড় সম, নাম মোর ঘহরাম, 
মহার়াজ। গৌস্সব অস্তয়ে। 

দয়। ধর্মা অনুমানি। 

বাপের খিতাপ দিল মোয়ে ॥ 

সঙ্গীতশাখ 

মুসলমানগণ সঙ্গীতশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা 
আইন্-ই-আক্বরী প্রস্ৃতি মুসলমানী ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা 

যায়। তদবধি পশ্চিমভারতের মুসলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে 

সঙ্গীতচ্চা বিশেষভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীঘ 
আধ্যদিগের মধ্যেও লঙ্গীতের যথেই আদর ছিল। এই জন্ত 
আমরা রাগ, তাল প্রভৃতির উৎপত্তি এবং তাহাদের সাময়িক 

ব্যবহারজ্ঞাপক অনেক সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই । মুসলমান- 

সঙ্গীতজ্ঞগণ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রাগতালের বিবরণসহ অক- 

বরারি মুসলমান সম্রাট গণের সময়ে অনুদিত সংস্কৃত সঙ্গীতশান্ত্রসসূহ 

হইতে আধ্যহিন্দূদিগের রাগতালের বিবরণ সংগ্রহপূর্বক পারসী 
ভাষায় গ্রশ্থরচন] করিতে আরস্ত করেন। বাঙ্গালায়ও সেরূপ 

পুস্তকের একবারে অভাব হয় নাই। এখানে হিন্ু ও মুসলমান 

সঙ্গীতজ্ঞগণেব যত্তে রাগনামা, তালনাম। প্রভৃতি অনেক পুস্তক 

রচিত হইয়! বাঙ্গালা-সাহিত্যকে অলম্কৃত করিয়াছিল। নিয়ে 
কএকথানি পুম্তকের পরিচয় দেওয়া গেল £-- 

১ রাগনামা- প্রাচীন সঙ্গীতের একখানি ইতিহাষ। 

এই পুস্তকখানির গ্রস্থকর্তী এক ব্যক্তি নহেন। বিভিন্ন লোক 

একযোগ হইয়া উহা! সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন রাগ 

ও তালের জন্ম, গত রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুষায়ী 

এক একটী গান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষা 

হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু নিম্নে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া 

আছে। ইহাতে যে সকল গান সনিবিষ্ট দেখা যায়, তাহাও 

এক ব্যক্তির রচিত নহে। বৈষ্বপদাবলীর স্তায়  গীতগুলি 

বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । আলোচ্য 
পুস্তকথানিতে আলি মিঞা, আলাঁওল ও তাহির মহম্মদ নামক 

তিন ব্যক্তির ভণিতা দৃষ্ট হয়। নিয়ে একটা গানের নমুন! 
দেওয়া গেল-. 

গীত মাযুরী। 

"চলহ সখি নাগরি, মান তু হি পরিহরি, 

দেখ আসি নন্দ কি রায়। 

জত ব্র্ধ কুলন!নী, অগ্রলি ভরি ভরি, 

আবীর থেপত্ত শ্যাম গায়॥ 

খনে বায় যমুনার জলে খনে খনে তরু সুলে। 

খনে খনে বাঁশিটী ঘাঁজায়। 

গুনিয়! বাণীর তান, তাজে মানীর মান, । 

শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়। 
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কহে তাহির মহশ্মদে, ত্র রাবাঙ্ঠাম পদে, 

বিলম্ব করিতে ন| জুয়ায় ॥” 

এই শ্রেণীর অপর কোন কোন পুস্তকে হিন্দু সঙ্গীতবিশারদ- 

লিগের ভণিতাও পাওয়া যায়-_ 

(১) “কর্থীলবৃত্বি আলোয়ারির শ্বরেত মিলাইয়!। 

ঘ্বি্জ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইর। |" 

(২) *রণবিলা'দী তালি মিলে মালশীর শ্বরেতে। 

ভখানল তনু কছে রামপ্রসাদের সুতে ॥ 

২ তাল-নামা--সঙ্গীত সন্বঘ্ধীয় একখানি পুস্তক । আলোচ্য 

গ্রন্থে ছ্বিজ রঘুনাঁথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্িন, গোপীবল্লভ, 
ছৈয়দ মুর্ভাজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্িন, গএআজ, আলাওল, 
তবানব্ আমান, সের চান, শিবরাম দাস ও হীরামণি প্রভৃতির 

তণিতাযুক্ত পদ পাওয়! গিয়াছে। নিয়ে সৈয়দ আইঙদ্দীন 
বিরচিত একটা পদ উদ্ধত হইল £-_ 

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে। 

সই দেখরে রঙ্গ কেলি। 

মাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥ 

খেলে রা কান্থ মিলি ছুই তমু। 

সেইরূগে উজলেএ জিনি কোটি ভামু ॥ 

থেনে খেনে শ্যাম নাগর গোকুল ব্যাপিত। 

শ্য।মরূপ হেরিয়া রাঁধ। হরসিত ॥ 

কহে ছয়দ আইনদ্নে আনন্দ কথ! । 

সুনিতে শবণে সুখ গাও যথা তথা ॥ 

গ্রন্থ মধ্যে কালানর্দেশক এইরূপ একটা শ্লোক পাওয়! যাঁয়, 

উহা পুস্তক রচনার কাল কি না,তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। 
*মঘধী সন ৭দিনাণ, এগার শ আট জান, 

শকাবা। সতর শ চল্লিশ ঘৎসর।” 

পুস্তকের শেষে অনেকগুলি তালের পগৎ” দেওয়া হইয়াছে। 

ই সকল তাল অধুনা ব্যবহৃত হয় কি না, বলা যায় না। পুস্তক 

মধ্যস্থ ললিতাঙ্গ তালের গৎটী এইরূপ £-_ 

*গেগেক্ত। গেগেত! গেগেত। গীদিতা ঘেণিতা, 

কেত। দ্বিত গিদিঙ1, ঘেনিত। কেত। ছ্বিত ঝাঁ। (তার ঘ।ত যধ|) 

দ্বিত ঝ| ঝ| গীতিত। ঘেনি কেতা, 

ঝ। গীতিত! ঘেনিতা৷ কে ঝ। ঝ। তেনিতা, 

কেতেন। গীরিত| ঘেনিত। কেতাহিত ঝা ॥” 

তাল-নামা নামে এই শ্রেণীর আর একথানি পুস্তক পাওয়া 

যায়। উহার স্কলয়িতা কে তাহ। জান! যায় না, ইহাতে কেবল 

তালের গৎ দেওয়া আছে, কএকস্থানে তালামুযাযী সঙ্গীতও 

আছে ॥ নমুনা 
*ভোখানে বাজাও ৰাশী সেখানে লাগত পাম। 

দিহরে উকারি ঝাখী সাগরে ভাঁসাম ॥ 
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ছৈদ মর্তর। কছে জনম ভিখারি। পি 

তন ছাড়ি প্রাণ টান হৈল খালি ॥” | 

৩ হৃষ্টিপতন-_-এখানি সঙ্গীত পুস্তক। ইহাতে রাগতালের 
জন্মাদি বিবৃত হইয়াছে। প্রতি রাগে এক একটী পদও আছে। 

এ সকল পদকর্ত! বিভিন্ন ব্যক্তি । আমরা প্রধানতঃ চাম্পা গান্ধী, 

বক্সা আলী ও আলিরাজার ভণিত দেখিতে পাই; কিন্ত এই 
সংগ্রহ পুস্তকের মূলসঙ্কলরিত! কে তাহ! জান! যাঁয় নাই। 

এই নামে রাগতালের উৎপত্তি গ্রভৃতি বিবরণ বিষন়্ক 

আরও একথানি পুথি পাওয়া গিয়াছে । পুস্তক অঙ্কলফ়িতার নাষ 

নাই, তবে পুন্তকের মধ্যে বিভিন্ন তিন জন কবির বচ্ 

পাওয়৷ যায়। ভণিত।-- 
(১) “রাগরীতি জন্ম কধ! পগআর রচিআ। 

কহে হীন দ।নিস কাজি আল্পাকে তাবিজ ॥ 

(২) এই সে রাগমাল! ধিরচিত আপদ । 

কহে হীন ফাজিল নাছির মহম্মদ ॥ 

(৩) ক্রমে ক্রমে ছএ মিলি, কহে হীন বকস। আলী, 

গাইবেক গুণিনের গণ ॥ 

সুরে লেত পরিছনগ, জেন ঝরে মকরন্দ। 

আলাপন। হধির শ্বরে। 

পিতা জ্ঞান অনুপম, মহম্মদ আরপ নাম, 

রচি পুন ধ্যান পয়ারে ॥” 

পুস্তকের শেষে জগৎ স্থষ্টি ও যুগোৎপন্তির এইন্প সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় আছে-_- 

“প্রথমে আছিল! প্রভু শূহ্া অন্ধকার। 

হষ্টি স্থিতি না আছিল দআল সংসার॥ 

ভাবক ভাবিনি সত্য ন| আছিল তখন। 

আকার উকার নব এই তিন ভুবন॥ 

অ।পনে ভাবক হইয়! ধ্যানেত রহিল|। 

সৃষ্টি স্থিতি আদ জথ সৃজন করিল|॥ 

এই ষোল যুগ আহি ধ্যানে প্রচার। 

আপনে আপনে ধ্য/ন কৈল্ন। আসন করি হরি॥ 

ধ্যানেত ধাইল নিজ মহিম। অপার। 

চারি যুগ সার এক অংশ কৈল সার।” 

৪ ধ্যানমালা-_-একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক | রাগতালের 

উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন সময়ে গেয় এবং কাহার দ্বারা প্রথমে 

বাগ্যন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হর, ত্তাহার একটী আন্ুপুর্ব্বিক ইতিহাস 
পুস্তক মধ্যে আলোচিত হইয়াছে । গ্রস্থারস্তের-_ 

“গাড় প্রেম ভাষে প্রভু অন।দি নিধন। 

নররূগে মোহাম্মদ করিল শাজন ॥” ইত্যাদি 

বাক শৃষ্টিপত্বন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার, 

সাজসজ্জা, খতুভাগ, দিবারাত্র ভাগ, রাগের বিবাহ এবং. দণ্ড- 
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তাগাদি লিখিত হইয়াছে । তৎপরে ছয় রগ ও ছত্রিশ রাগিনীর 

সংস্কত ধ্যান, বাঙ্গাল! পন্যার,ও প্রতোক রাগে গেক্স এক একটা 
নীত আছে। এই শ্রেনীর অন্তান্ পুত্তকের ভাঁয় ইহার সঙ্গীত- 

গুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা নহে।. ইছার অধিকাংশ সঙ্গীতই 

হুপ্রদিদ্ধ। মুসলমান কবি আলি রাজার কৃত। ইনি-স্বীয় গুরু 
সাহা কেয়ামদ্দিনের চরণে পুস্তকথানি সমর্পদ করিয়াছিলেন । 
কষপ্রেম-স্কুরক আলিরাজের পদগুলি দেখিলে মনে. হন তদীয় 

বদয় বৈষ্ণবভাবে পুর্ণ ছিল। নিয়ে, একটী পদ নমুনা স্বরূপ 
উদ্ধৃত হইল £-- 

রাগ--মালা'। 

ঘনমালী শ্তাম, তোমার মুয়রী জগপ্রাণ। ধুজ। 

শুনি মুররীয় ধ্যনি। আম জাখ' দেব মুনি, 

ত্রিভৃষন হয় জয় জর্গ। 

কুলঘত়ী জখ নায়ীঃ গৃহবান দিল ছাড়ি, 
গুনিজ। দারুণি বংণী শ্বর॥ 

আতি ধর্ম কুল নীতি, তেঞ্জি বন্ধু নব পতি, 

নিত্য গুনে মুরয়ীয় গীত। 

ধপী ছেদ শক্তিধরে,। তনু রাখি প্রাণি হয়ে, 

যংশী মূলে জঙ্গতের চিত ॥ 

জে শুনে তোমার ঘংণী, সে বড় দেঘের অংশী, 

প্রচারি কহিতে বাসি তয়। 

গৃহঘান কিঘ! সাধ, বংগ মোর প্রাণনাখ। 
গুরুপদে আলি রাজ। কয় ॥* 

পুস্তকে প্রত্যেক তালের গৎ লেখা আছে,. কিন্তু অধুন! 

তাহার অধিকাংশ তালেরই ব্যবহার নাই। 

€ রাগতালের পুথি--গ্রন্থ মধ্যে রাগ ও তালের উৎপত্তি, 

দণ্ডভাগ, ঘড়িভাগ, রাঁগতালের বিবাহ গ্রতৃতি, বিষয় বর্ণিত 

আছে। পুস্তকথানিতে কেবলমাত্র ছুইজন লোকের ভণিতা 
দৃট হয়-_ 

(১) “বগ্রামে বসি মুই কালী পদতলে । 

দিষায়াতি ঘড়ি ভাগ রাহতমু হোলে ॥” 

(২) «পঙ্ডিত সার পদে প্রণাম যে করি। 

স্বীন জীধন আলি কছে তৃমিগত গড়ি ।” 

প্রথমোক্ত রামতন্গ, আচার্য ব! গ্রহবিগ্রবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি দেবগ্রামে পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। 

পাওয়া যায়। তাহার পিতার নাম: রামপ্রসাদ । রামতঙ্গ 

কালিকাভক্ত ছিলেন। তাহার রচিন্ত তারিনী-চৌতিশায় তাহার 
পরিচয় পাওয়। গিয়াছে। 

খানদেৌহনা প্রাযে। তিনি এ আধলে, গুয়পিরি ' কিতেন, 
ঞ 
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এ কারণে ২ সকলে তাহাকে জীবন পণ্ডিত বলি ডাকিত।, 

সঙ্গীতশান্ত্রে তাহার যথেষ্ট বযুৎপত্তি ছিল। তিনি নান! লোককে 

বিশেষতঃ স্থানীয় হাড়িদিগকে বাগ্তাদি শিক্ষা দিতেন। এখনও 

তাহার অনেক হাড়ি শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিক 
সম্ভব, তিনি ১৯শ শতাবের মধ্যভাগ পত্স্ত জীবিত ছিলেন। 

এই নামের শ্বতন্ত্র একখানি পুথি--ইহাতে রাগতালের 
উৎপত্তি, খতৃভাগ, ঘড়িতাগ ইত্যার্দি, বিবিধ বিষয় আলোচিত 
আছে। ধ্যানগুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও অশুদ্ধ । ধ্যানের 
চর্ণক আছে, তৎপরে পয়ার। ইহার প্রধান রচয়িত! দ্বিজ রামতন 
“গুরুঠাকুর”। পুস্তক মধ্যে আর একটা ভণিতা আছে_- 

“কহে হীন চম্পাগাজী গুরু মুখের বাদী। 

আলাপন করিয়! স্বর মিলাইনাম টানি ॥” 

চাম্পাগাজী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। সঙ্গীতশান্ত্ে ষাহার 

অসাধারণ বুৎ্পত্তি ছিল। তাহার রচিত অনেক সঙ্গীত পাওয়া! 
যায়। বাড়ী করলডাঙ্গা গ্রামে। পুস্তক মধ্যে ছয় রাগ, ছত্রিশ 
রাগিনী, আট তালা ও চৌধাট্র তালিনীর উল্লেখ আছে । আটটা 
তাল বথা-_-দেবরাণা, খেতরাণা, জয়দ, দমাই, গুরুস্থানা, আদি- 
যান, রূপক ও শিলাই। 

৬ রাগনামা--এ শ্রেণীর আর একথানি পুস্বক। পুত্তক মধ্যে-_ 
“কছে হীন আলাওল সত] প্রণমিয়|। 

হএ কি ন| হএ ঢাহ বেদ ধিচারিআ। 

এইরূপ ভণিত! পাওয়া যায়। এই আঁলাওল ও পল্মাবত? 
রচয়িতা আলাওল ম্বভন্ত্র বাক্তি বলিয়৷ বোধ হয়। নষুনা শ্বরূপ 

আফজল আলীর একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম_- 
গীত-_মারহাটী। 

ধাম ন! সহে সজনি রে। 

রোদে উনাইজ। পড়ে ঘাম ॥ ধু ॥ 
“তোমার বাশীর হ্বরে, প্রাণ মোর ধিরে, 

রছিতে ন| পারি ঘরে। 

ছেন লএ হিজা। প্রেম ডুরি দিআ, 

বাঞ্ষিঅ! রাখি তোমারে ॥ 

ছেল লঞএ মনে, বডুর চরণে। 
ভঙি খাক্ষি রাত্রি দিন। 

দয়ার ঠাকুর ন! হৈজ নিঠুর, 

দেখি ছড় অতি হীন॥ 

কহে জাগবল আলি, শরীর কৈলুষ কা্গি, 

তুমি সে বুয়ার লাগি 

পিরীতি যাড়াইয়া) বদি বাও ছাড়িআ। 
নিশ্চয়ে হইনু বৈরাগী ॥” 

উপরি উক্ত” পুস্তক" তিনখানিমূল- বিষন়্ে এক রী 
উহাদের কলেরর স্বতগ্ উপাদানে গঠিতি। 
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পদসংগ্রহ-_রাগমালা প্রতৃতিতে যেমন মুসলমান কবিদিগের 
রচিত পদ ও গীতের সমাবেশ হইয়াছে, আলোচ্য পদসংগ্রছেও 
সেইরূপ বহু লোকের রচিত বিভিন্ন পদ ও গীত লিপিবদ্ধ দেখা 
যায়। নিয়ে কবি লালবেগ রচিত কৃষ্ণবিষয়ক একটা স্ু্দর 
গীত উদ্ধত হইল-_ 

£কি করিল সখি সতে সোঁরে নিদে জাগাইয়। 

জাইল চিকনকাল সময় জানিআ। ৫ 

চাপিল প্রেমের নিদে শ্কাম কোল পাইঅ|। 

কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিঅ॥ 

যৌবনের গরবে মুই ন| চ1ইলু ফিরিয়া 
সত ঝি ক কঃ মং রঃ 

পিউ পিউ বুলিয়।৷ ঘলিস লৈলু উরে। 

চৈতন্ত পাইঅ| দেখো পিয়! নাই মোর কোলে। 

মনের সঙ্গেতে মুই একল! নিদ জ।ম। 

কেন রে দারুণ হিধি মোয়ে হৈল বাম ॥ 

কহে কবি লাল বেগে ম্বপ্পেত জাগিয়]। 

খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চাল মুখ চাহিয়। ॥” 

জুলুয়া--একথানি ক্ষুদ্র গীতিপুস্তক। ইহাতে ২*টা মাত্র পদ 
আছে। পূর্বে ইহা! মুসলমানগণের বিবাহোৎসবে গীত হইত 
এবং এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে বর ও কন্তাপক্ষের মধ্যে পাশা খেলা 

চলিত। এউৎসব অনেক রহশ্তময়। ছুএক কথায় বলা 

যায় না। জীবনসংগ্রামের কঠোরতার বৃদ্ধি হেতু এই উৎসব 
এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাঁকে 
ভুল্লা কছে। 

সত্যনারায়ণী কথ! । 

স্থবে বাঙ্গালায় মুনলমানী-প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু 

ও মুসলমানে সপ্তাব এবং সহৃদয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে 

কোন কোন মুসলমান হিন্দুর সংসর্গ গ্রীতিজনক বোধ করিতেন। 

তাহার! হিন্দুর দেবদেবীদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসন! 

করিতে পরাজ্থুখ হইতেন না। আমরা মুসলমানী-সাহিত্যে 
কোন কোঁন মুসলমান কবিকে স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে সরস্বতী- 

বন্দনা করিতে দেখিয়াছি। ন্প্রসিদ্ধ দরাফ খাঁ গঙ্গা- 
স্তোত্র লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিশাছেন। রাগমালা প্রভৃতি 

গ্রন্থেও অনেক মুসলমান কবিকে হিন্দুদদেবতাবিষয়ক সঙ্গীত 

গাইতে বা রচনাঞক্করিতে দেখা যায়। মিঞা তান্সেন প্রভৃতি 
সম্রাট অকবর শাহের অনেকগুলি স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক শক্তি ও 

শিবব্ষয়ক গান রচনা করিয়া সেই গীততরঙ্গে দিল্লীর দরবা'র- 

কক্ষ গ্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সন্মিলনের 

এপ) দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে। 
» ঠকদিকে মুলমানগণ যেমন হিন্ুদেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও 
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এখনও অনেক অশিক্ষিত হিন্ুসম্প্রদায় মধ্যে মহরম-পর্কে 
“তাজিয়া” মানস করিতে দেখা যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়েও সে 
সংস্কারের অভাব নাই। অনেকে অভীই্সিদ্ির নিমিত্ত *গীরের 
সিন্সি” মানিয়া থাকেন, পপীরস্থানে” মাটার ঘোড়া দানের মান- 
সিকের কথা গুন! যার়। বাঙাল ২৪ পরগণ! জেলায় 
বাশড়া গ্রামের গাজি সাহেবের উদ্দেশে অনেকে পুরর-কন্তার 
পীড়ার জন্ত সিমি মানস করিয়া থাকেন। এ সিল্লি বড়ই 
আশ্চর্য ব্যাপার । দেবোদ্দেশে প্রদত্ত সিন্লি জলে নিক্ষেপ 
করিতে হয়, যদি উহা! আপনিই জলোপরি ভাসিয়া উঠে, 
তাহা হইলে ফল মঙ্গলজনক বলিয়া জানা! যায়। এইরূপ 
বিভিন্ন প্রদেশের স্প্রসিদ্ধ পীরস্থানসমূহে বহুকাল হইতে 
হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত একযোগে সিল্নি বা পুজা দিতে 
অভ্যস্ত হইয়া আশিতেছেন। [ পীরশব্ দেখ। ] 

পীরের উদ্দেশে এই সিরিদান প্রথা বাঙ্গালায় বিশেষভাবে 
পরিস্কুট। বোদ্ধপ্রধান বাঙ্গালায় অধিক দিন হিন্দুপ্রাধানত 
স্থাপিত না হইতে হইতেই মুসলমানপ্রভাব ধীরে ধীরে 
ৰাঙ্গালায় আপন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সুদৃঢ় রাখিতে প্রয়াস 
পায়। বন্ুদিন একত্র বাসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম. 
সম্বদ্ধে উদারভীব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহারই ফলে ক্রমে 
বঙ্গে মিশ্রদেবতা সত্যগীরের উদ্তাবন--তাহার পুজ! ও সিন্গিদান 

বিধির প্রাবর্তন হয়। ক্রমে সেই পীর হিন্দুভাবে রূপান্তরিত 
হইয়া সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে পৃঁজিত হইয়া থাকেন। এই 
সত্যনারায়ণের পৃজা-কথা, অনেকট! পুরাণ প্রসিদ্ধ চণ্তীর গান, 
শীতলার গান প্রভৃতির মত। সাধারণতঃ গ্রন্থ গুলি ক্ুদ্রাকারের 

হইলেও শঙ্করাচাধ্য, কবি জয়নারায়ণ ও তীয় ত্রাতুদ্পুরী 
আনন্দময়ী-রচিত গ্রস্থত্রয় স্ুবৃহৎ । শঙ্করাচাধ্যের পাচালীখানি 

১৬শ পালায় বিভক্ত এবং উড়িষ্যাতেই প্রচলিত । 
পীরের পুজা প্রচারের জন্ত ব্রাহ্মণগণ একদিকে যেমন সত্য- 

নারায়ণ কথা, সত্যপীরের কথা, সত্যগীরের পাঁচালী, নারা- 

যণদেবের পাঁচালী, সত্যরামের পাঁচালী, সত্যদেবসংহিত৷, 

সত্যনারায়ণের পাঁচালী, সত্যগীরের পুঁথি বা সত্যনারায়ণের 

পুঁথির প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান কবিগণও 

লালমোনের কেচ্ছা প্রভৃতি বিভিন্ন নামধেয় গ্রন্থ সতানারা- 

র়ণের প্রভাব প্রচারোদেশে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত 

আমর! সত্যনারায়ণের মাহাত্মাজ্ঞাপক যতগুলি গ্রন্থের পরিচয় 

পাইয়াছি, তন্মধ্যে ছিজরাম বা রামেশ্বর, ফকিররাম দাস, ছিজ 

বিশ্বেশ্বর, ছ্বিজ রামকৃষণ। কবিচজ্্র, অযোধ্যারাম রায় এবং শক্বরা» 



"বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব) [১৫৪ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (নুলমীনপ্রভাৎ)_ ্ 

চার্ধযরূত সতানারারমী কা র্বপ্রাচীন এবং উহা প্রায় তিম | 

শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়! বোধ হয়। 

কলিকাত! ও তাহার চতুষ্পার্ববর্তী স্থানে রামেশ্বরী সত্য- 

নারায়খ-কথার অধিক প্রচলন দেখ! যায়, কিস্ত ২৪ পরগণা 

জেলার টাকী অঞ্চলে বিভিন্ন সত্যনারায়ণের আদর দৃষ্ 

হয়। তথাকার বঙ্গদ কায়হ্থসমাজে ছ্বিজ রঁমভদ্র রচিত 

এবং দক্ষিণরাচ়ীয় সমাজে কবিচন্জ্র অযোধ্যারাম রায়ের 

কথা পঠিত হইয়া থাকে। ফরিদপুর অঞ্চলে বিশেষতঃ ব্রান্ষণ- 

গ্রসিন্ধ কোটালিপাড়ে ও তৎসন্নিহিত গ্রদেশে স্কন্দপুরাণীয় 

রেধাখণ্ড এবং হারাণ চৌধুরীর ও রাজকুমার কথকের 

সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও কাণপ্িদানী পাঁচালী সমধিক 

আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে । পশ্চিম বেহারে ও প্রাচীন 

কলিগ্গের উড়িষ্যাপ্রদেশে সত্যনারায়ণ পূজার বহুল প্রচলন 

আছে, আমর! নিম্নে গতি সংক্ষিগুভাৰে কতকগুলি সত্য- 

মারায়ণী গ্রস্থক।রের বর্ণনানুক্রমে পরিচয় প্রদান করিলাম £-- 

১ সত্যনারায়ণকথা--কবিচন্ত্র অযোধ্যারাম রায়বিরচিত্ত। 

কোন কে।ন সাহিত্যরথী ইহাকে কবিকস্কণ 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ঝোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া 
অনুমান করেন। সত্যনারায়ণের মাহাস্ম্য প্রচারোদেশে 

গ্রন্থকার এইক্প একটা গল্পের কল্পন! করিয়াছেন । দ্বারকা- 
ভুবনে হরিশর্শা নামে এক দরিদ্র ছিজ বাস করিতেন। 

একদিন সত্যনারায়ণ সেই বিপ্রের সহিত দেখ! করিয়া তাহাকে 

"কলিষুগে সত্য আমি সত্যনারায়ণ” এই পরিচয়দানে বলি- 

লেন, তুমি আমার উদ্দেশে শির্নি দান কর, তাহা হইলে তোমার 
সৌস্তাগ্য বৃদ্ধি হইবে। বাস্তবিক দেবাজ্ঞায় এবং সত্যনারায়ণের 

গ্রলাদে ত্রাঙ্গণের অচিরে সম্পদ বৃদ্ধি হইল। ত্রমে ধীরে ধীরে 

পুরীধামের কাঠুরিয়াদিগের মধ্যে সত্যনারাবণের প্রচার হইল। 

দৈবাৎ সেইস্থানে রত্ধকর নামে এক সাগর আসিয়া উপস্থিত 

হয়। সে সত্যনারায়ণের শিন্নি মানিয়। কন্যা লাভ করে। পরে 

একদা এ সদাগর হিরণ্যপাটনে বাণিজ্যার্থ আগমন করে। 

তথায় চিত্রসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। সাধু 

রত্বাকর় ও তাহার জামাতা শিল্পি মানিয়! সত্যনারায়ণকে ন| 

পৃজ্গ। করায় সত্যনারায়ণের ক্রোধ হয়। তিনি উভয়কে সমুচিত 

গ্রতিফল দিবার জন্য কৌশলে রাজভাগারের সমস্ত ধন সাঁধুদয়ের 
নৌকায় স্থাপন করেন। কেোটালের অনুসন্ধানে সাধুদ্বয় ধৃত 
হইয়। রাঁজসকাশে আনীত হন। রাজার বিচারে লাধুদ্বয় কারারুত্ধ 
হুইলেন। এদিকে সাধুর পত্ধী প্রবাসী স্বামীর জন্য পুর্বববর্ণিত 

হরিশন্ধার পত্তীর নিদেশমতে মাতা ও কন্তা একযোগে সত্য- 

 নারায়ণের সিন্ধি পুরা! দিলেন । তাহাতে পরিভুষ্ট হইয়! লত্য- 

জযোধায়াম 

_নারার়ণ রাজা চিত্রসেনকে স্বপ্রে দেখা দি বলেন যে, কল্য 

্ত্যুষে তুমি সাধুদ্যয়কে খালাল দিবে এবং তাহারা যে ধন লইয়া 

ছিল, তাহার দশগুণ দিয়া তাহাদের নৌকা পুরণ করিৰে। রাঁজ। 

তদনুসারে কার্য করিয়াছিলেন । 

এই গল্প হইতে বুঝা যাঁয় যে, পশ্চিমে স্বারকা হইতে পুর্বে. 

বাঙ্গালা ও দক্ষিণে সিংহল-পাটনের অদুযবর্তী হিরণ্যপাটনে সত্য- 

নারায়ণের প্রভাব বিগ্বৃত হইয়াছিপ। বাস্তবিক এখনও অযোধ্যা, 

ফৈজাবাদ প্রভৃতি পশ্চিম ভারতবাসী জনগণের মধ্যে এবং সুদুর 

উড়িষা! প্রদেশের দক্ষিণে সত্যনারায়ণের পুজার পূর্ণ প্রভাৰ 

বিস্কমান রহিয়াছে। 
কবি গ্রন্থ মধ্যে রত্বাকর সদগরের যে হিরণ্যপাটন যাত্রার 

পথ বর্ণনা করিস্বাছেন, ভৌগোলিক বিষয়ে তাহার সূল্য 

নিতান্ত অল্প নছে। সাধুত্বী় বাসভূমি বাগীশনগরে গঙ্গাবক্ষে 

নৌকারোহ্ণপুর্্বক যে গথে বাণিজ্যযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, 

আমরা কবির লেখনী হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম £-- 
শ্যাহ বাহ ঘলিয়! ডাকেন সদাগর। 

এড়াইল! নিজ রাজ্য যাগীশনগর । 

বেগীপুর বহে ঘামে বাহিরে সনভ। 

উজ্জানি পশ্চাতে করি চলে বায়ুবৎ| 

ঘড়-ধাহাপুর তি আইল আকাই। 

কাটোয়। ইস্ত্রী যছি পাটুলি এড়াই ॥ 

ত্যজির। কুজপুর মাধু গুণনিধি | 

নযস্ীপ রহে গাছে আর খড়ে নদী 

গুপ্তিপাড়। ডাহিনে রহিল বহু দুর। 

বামেতে রহিল গ্রাম আর শাস্তিপুর॥ 

* জিরাট করিয়ে পাছে সাঁধুর সপ্ততি। 

জিখেণী ভরিধারা বথ। হৈল ভাগীরখী |” ইত্যাদি 

এইরূপে সাধু হুগলী সহর ছাড়িয়া চু চুড়ায় যণ্ডেশ্বরের পুজা! 

করিয়া দেগঙ্গা় আসিলেন। তারপর সাধু চাকলে, মহেশ, 

ভদ্রকাঁলী, বালি, বরাঁহনগর, (বামে) ডিহি কলিকাতা, ধুলও 

( বামে ) জিরাট ( দক্ষিণে ), ভবানীপুর অতিক্রম করিয়! কালী- 

ঘ্বাটে উপনীত হুইলেন। এখানে কালীমাতার পুজা দিয়া 

তিনি পুনরায় যাত্। ফরিলেন। বামে রসা গ্রাম রহিলি। 

অতঃপর শাখানদী বাহিয়া সারভাটা, বৈষ্ণবভাট্ট! ( দক্ষিণে ), 
মহামায়াপুর (বামে ), মাল, মেদনমন্, বারুইপুর, সাধু 
ঘাট, বারাসত, হেতেগড়, গগাসাগর, বৌদভরণের পুর, নীল- 

গিরি, পুরী প্রভৃতি নানা স্থান এড়াইয়! সুদুর দক্ষিণে সিদু 

মধ্যে প্রীরামের জাঙ্গাল (রামেশ্বর সেতুবন্ধ 1)' সনর্শন, 

করিলেন; তারপর-- 
“ডাহিনে মাপণিকপুর, ফালীগহ। রহে দূর 

সিছেল পাট কছি হালে। 



বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব), [১৫৫ 4 বাঙ্গালা সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাব) ্ 
হা মান জলে ভাসি, হি পানে আদি, ী ধন ন্ লাগে কাণে ফের ফানি 

উত্তরিল কহে অযোঁধ্যারাষে ৪ থাকমক্ চমক দণ্ডেতে হলে মণি |” 

উপরি কথিত পুস্তক ব্যতীত জয়নারায়ণসেনের সত্যনারায়ণ- আনলময়ীর রচন!--চক্্রতাখ ও দ্ুনেত্রায় বাসিবিবাহ--- 
ব্রত বা হরিলীলা এবং শিবরামকৃত সত্াপীর পাঁচালী নামে এই “হেন চৌদিগে কামিনী চক্ছে চক্ষে। 
বিষয়ের অপর ছুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়। সক্ষে, গরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে। 

কি জয়নারায়ণ বিক্রমপুরনিবাসী বৈস্তকুলোত্তব প্রসিদ্ধ ফতি প্োচারপা ওয়পে মজ্ি। 
হস্ত, লস) প্রঘস্তি, পতন্তি ॥ 

কত চাকখজ,) নুষেশা, দুফেশী। 

ছনাস।, সুকাস।। সুবাস, ছঙাসা ॥ 

লাল! রামপ্রসাদের পুক্র। তাঁহার মাতার নাম স্ুমতী দেবী। 

লাল! রামপ্রসাদের যথাক্রমে রামগতি, জয়নারায়ণ, কীর্ধিনারায়ণ, 

জি ্ ৰ ০৬ কত ক্দীপমধ্যা, শুভাঙ্গা, নুখোগ্যা। 
বতিজ্ঞা, বঙীজ্ঞা, মনো ও, মজা! । 

ছুষিত ছিলেন। লালা অয়নারায়ণ “5ণ্তীকাব্য” ও “হ্রিলীলা” দেখি চক্রভাপে, কত চিত্তহার। 
প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক দুইখানিই বাঙ্গাল! কাব্য। নিকারা। থিকা য়া, বিহ।রা। বিভোর 
হয়িলীলা গ্রণয়নকালে তাহার অনুজ রামগতিসেন্র কন্তা করে দড়ি দৌড়। মদমন্ত প্রো | 

আনদদময়ী দেবী তাহার বিশেষ সহায়তা করেন। অনুঢা, বিমূঢ়া) নঘোড়। নিগুঢ়া ॥ 

জন়নারায়ণের রচনা আদিরসাপ্রিত। দেখিলেই বোঁধ হয় নিদি সানির 
তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্য-রচনায় গুণাকর ভারতচন্ত্রের শি্যত টিটি কে 

অলঙ্গাহতিরা) কত স্বর্ণবর্ণ। 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছন্দগুলি তীহারই ্তায় তাহার করারত্ব জিকা, বিদীর্ণ বিণ বিবরণী 

ছিল, কিন্ত তিনি অন্নদামঙ্গলের কবির অপেক্ষা লেখনী নংঘত কারে! বে নাহি রর বক্ষে। 
করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । কারে! হার কুর্প।স বিত্রস্ত বক্ষে ॥ 

জয়নারায়ণের হাতে পড়িয়া এই সত্যনারার়ণের ব্রতকথা- গবাডৃষণ| কেহ, নাহি ঘান অঙ্গে। 
খানি ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করিয়া একখানি সুন্দর স্ুবৃহৎ কাব্যে গালদ্রাগিণী কেউ মাতিয়। অনঙ্গে | 

পরিণত হুইয়াছে। কিন্তু কবি জয়নারায়ণ সুন্দর সুমিষ্ট শ্রতি- কারে! বছবন্দী কারে! গ্রন্থ 'দেশে। 

রহিয়া দাঁধু বাক্য বে প্রকাশে ॥ 

এক সুকক্ষেনিতহ্ষে উর হেসকুদস্ধে। 

এভাধে ওভাষে হ'টিতে বিলম্বে ॥ 

মুখকর বাক্য প্রয়োগ করিতে যাইয়া! অনেকস্থলে স্বীয় পুস্তকে 
ভারতচন্ত্রীয় দোষাক্রাস্ত করিয়া ফেলিয়াছেনঃ ভাবের অভাবে 

শের লালিত্যও অনেক এ এ | রসহীন ভাহে দে।লিগু! লাজতাি ভরেতে। 
বাক্যলহরী কেবল ধ্বনিরই ধ্বনি জাগাইয়া রাখিয়াছে। পরে হেরি ছুলি অনঙ্গ ঘরেতে ॥ 

দুঃখের বিষয় তাহা! মর্মস্পর্শী হুইয়া স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয় নাই। হুনেত্রাকে কেহ, কেহ চক্্রভাখে। 
নিয়ে কিছু নমুন। দেওয়|! গেল £-- ফরে মেক তোঁয়ে সবে সাধধানে | 

অযনারার়ণের রচনা _রাজসভাবণনি__ হৃহপ্ডে ঢালিছে সর্ব বারি অঙ্গে । 

স্বন্তবন্ত গলত, পড়ে নীর অলে ॥ 

সত মধ্যে রত্বসিংহাসনে নরপতি। * * সী চন্্রভাণে বলে চাতুরীতে । 

শিরে স্বেত ছত্র ইনুকুন্দ জিনি ভাতি॥ এ রঞ্্রের মাল! কাকের গলাতে । 
ফক্ কক্ হলে ভন্ম জিপয়ব তালে। শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে। 

মিস্ মিস্ জ্ঞ ভণ্ম জমধ্যে ঘলে ॥ ডলাটিল গলাগল মখী সর্ব ভাতে ।” 
উল মুকুত! কুণ্ডল কাণে দোলে। 

ঢল ঢল গঞ্জমতি মাল! দোলে গলে ॥ আনন্দময়ীর সহজ রচন্ন--বিরহিনী স্বনেতা-- 

কস্ কস্ কসাত| নট্ক! কটিতে। শ আমি দেখছ নয়লে। 
ঝাল, খল, ঝকমকে স্বর্ণ খ।লরেতে | হীন তনু হুনেঞজার হয়েছে ভূষণ 

ডগমগ সপ্ত কন্া চামর লইয়|। হয়েছে পাত্র গও। রুক্ষ কেশ অভি। 

ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়। রহিয়! ূ ঘরে আসি দেখ নাথ এসব ছুর্গতি ॥ 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (মুসলমানপ্রভাঁব) 
পট পা কল্প স্পআপব শিশিশািটি টাশিীশীশাটািটি পিপি পা 

রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মুনে। 

অর্পণ করিয়া অগধি তোম! পথ পানে ॥ 

ভাবি যাই বখ। আছ হইয়! যোগিনী। 

ন। সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি ॥ 

যে অঙ্গে কুষ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে। 

সে অঙ্গে মাথিয ছ।ই তোম।র কারণে ॥ 

ধে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধি আপনি । 

ভাতে জটাভার করি হইব যোগিনী ॥ 

গীততয়ে যে বুকুতে লুকায়েছ নাখ। 

ধিদারিষ সে বুক করিয়া করাধাত। 

যে কঙ্কণ করে দিল্নাছিল! হৃষ্ট মনে। 

সে কন্কণ কুগডল করিয়! দিব কাণে ॥. 

ভব প্রেমময় পাজ ভিক্ষ| পান্তর করি। 

মনে করি হরি প্মরি হই দেশাস্তরি 

তাতে মাত। প্রতিবন্ধ ঘাহিরিতে নারি । 

আর তষ স্থাপ্য ধন বিষম যৌধন। 

থুকাইস| নিয়া! ফিরি দরিদ্র যেমন &" 

ঘ্বিজ দীনরামকৃত একথানি নারায়ণদেষের পাঁচালী আছে। 

রন্থবর্ণিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ত্রিলোচনের বাস কারঞ্চন- 
নগরে ছিল। তাহার নিকট হইতে কাঠুরিয়াগণ 

ও পরে সাধু বণিকের দ্বারা দূরদেশে সত্যগীরের প্রভাব প্রচারিত 

হয়। পুস্তকের মূল বিবরণ অপরাপর সত্যনারায়ণের পাঁচালী 

হইতে পৃথক নহে। বিশেষত্ব এই যে, উহার উপাখ্যানাংশ অতি 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 

এতত্তিন্ম আর একখানি পুথিতে দীনহান দাস ও ছ্বিজ রাম- 
দীনহীন দাসও কৃষ্ণের ভগিতা। পাওয়া যায়। এ গ্রস্থখানি কি 

দি রামকৃষ+ উভয়ে রচিত, না দীনহীন দাস কর্তৃক রচিত 

হইয়াছে? সম্কলয়িতা দীনহীন দাস কি রামকৃষ্ণের রচনা হইতে 

কিছু কিছু পদ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা এ রামকৃষ্ণ অন্ত ব্যক্তি? 
ইহার বিশেষ কিছু নির্দেশ করা যায় না। এই পুস্তকের 

শেষে এইরূপ লিখিত আছে 

“সতাদেঘ মছা প্রত যেব! করে হেলা । 

নিশ্চয় জানি তাঁর কতু নাই ভালা ॥ 

দণ্ডষৎ প্রণাম করহ সয তাই। 

লত্যদেব প্রত বিন আর গতি নাই” 

এই গ্রস্থোক্ত রামকৃষ্ণের ভণিতা অন্তরূপ। পূর্ব কথিত 

পুস্তকের কোথাও সেরূপ নাই। বর্তমান গ্রস্থোক্ত লেখকের 

উক্তি গা্তীধ্যপূর্ণ নছে-- 

“কৃষণভক্তি আনন্দ জিনিব তিন ধুগ। 

দবিজ রামকৃঙ্। কহে ধন্য কলিযুগ ॥” 

টি 

* ভিজ দীনরাম 

[ ১৫৬ ] 

পি 

বাঙ্গাল] সাহিত্য (বুসলমানপ্রভাব) 

কিন্ত দীনহীনের ভণিতায় সতাদেবপুজার পূর্ণাভাস প্রকটিত 
হইয়াছে__ র 

“দীনহীন দাসে কহে, গুন সাধ, মহাঁশরে, 
লি হন এই তত্বসায়। 

সত্যদেষ পুজা কৈলে, তাহান কৃপার ফলে, 

সর্বধসিদ্ধি হইযে তোঙার ॥* 

আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল কবির কল্পনা এক রকম ও 

নৃতনত্ববর্জিত। সকলেই একজন সাধুকে নায়ক অবলম্বন 
করিয়া পুস্তক রচনাপূররক সতানারায়ণপুজার প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন । 

কবি নরহরির একখানি সত্যনারায়ণ পাওয়া গিয়াছে। 

উহার মূল ঘটনা রামেশ্বরী অথবা অযোধ্যা- 
রামের বর্ণনা হইতে বিশেষ পৃথক নহে। 

ফেবল ইহার নায়ক সাধুর বাস কাঞ্চননগরে ছিল। 
“কাঞ্চন নগরে সদানন্দ নামে সাধু। 

নুতাপুত নাহি নিরানন্দ সহ বধ, ॥ 

গীরপুজ! ফলক্রুতি শুনিয়া শ্রবণে। 

হংশ হেতু আরাধয়ে পীর নারায়ণে |” 

এই পুস্তকের রচনা নিতাস্ত মন্দ নয়, মধ্যে মধ্যে পাঁরসী 
শবের প্রয়োগ দেখা যায়। পুস্তক শেষে এইরূপ 
ভণিতা আছে-- 

“পূজ। সাঙ্গ হল ভাই কহে নরহরি। 

আমীন্ আম'ন্ ধলি সভে বল হরি ॥” 

ট্টগ্রাম হইতে কয়খানি “সত্যপীরের পাঁচালী” পাওয়া 

নয়হরি 

গিয়াছে । তন্মধ্যে ১১৪৭ সালে লিখিত ফকিরচানদের এবং 

ফকিরটাদ ও ১১৮২ মঘীতে নকল করা দ্বিজ পর্ডিতের 

দ্বিজ পণ্ডিত পাঞ্চালী পুস্তক উল্লেখযোগ্য । ফকিরচানের 
বাড়ী চট্টগ্রামের অন্তর্গত শুচিয়া গ্রামে । তাহার রচনায় মুসল- 
মানী শব্ের বহুল প্রয়োগ আছে। 

দ্বিজ পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত পুথিথানি আছ্স্ত ফকিরট।দের 
নকল বলিলেও চলে । মুল বিষয়ে উভয়েই এক, তবে স্থানে 
স্থানে ছুই একটা পদের পার্থক্য আছে মাত্র। বাঙ্গালা প্রাচীন 
পুথিগুলি একদ্ধপ গ্রহেলিকাময়। ইহার রহস্ত উদ্ধার করা কঠিন 
ব্যাপার। আলোচ্য পুমস্তকখানিতে ফকিরটদ «ছিজ পণ্ডিত” 

সাজিয়াছেন। অথব। কোন ব্রাহ্মণ সন্তান ফকিরচানের পুস্তক 
নকল করিয়া! আপনার কীত্ডি বজায় রাখিতে মচেষ্ট হইয়াছেন। 
ফকিরটাদ যদি দ্বিজ পঞ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন, 

তবে তাহাকে অবশ্ঠই ব্রাহ্গণবংপীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 
এই পুস্তকে বহু গ্রাম্য শবের প্রয়োগ আছে। 

দ্বিদ রামানন্দের ভণিতাযুক্ত আর একখানি সী 
| €) 



বাঙ্গালা সাহিত্য (বুসলমানগ্রভীব) 

পাঁচালী” আছে। পুস্তকের ভাষা তান্শ সরল ও প্রাঞ্জল 
দ্বিজরামান্দ নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি শৰের অপ্রয়েগ 

ৃষ্ট হয়। নমুনা স্বরূপ পুস্তকের ভণিতা উদ্ধত করিয়! 
দেখাইতেছি-_ 

“কছে ছ্িজ রামাননে ুনরে সাউধাইনঞ্। 

কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ |” 

পুস্তকখানি নিতান্ত অগ্রাচীন নহে। ভাষার সঙ্জ! দেখিলেই 
তাহ সুম্পষ্টরূপে বুঝা যায়। 

এতত্তি্ন আরও ঢুইখানি সত্যগীরের পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে, 

তাহাদের লিপিপারিপাট্য নিতান্ত মন্দ নহে। পুস্তকে রচয়িতার 

তণিত! না থাকিলেও উহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া মনে হয়, 

যেহেতু পুস্তকের প্রারস্তে নমো গণেশায়” বাক্য প্রযুক্ত 

হইয়াছে । তত্তিত গ্রস্থারভ্তে এইরূপ দেববন্দনা আছে-- 
“প্রথসে প্রভুর নাম মনেতে তাধিয়! | 

জার নাম লৈলে জায় শমন ভরিয়া ॥ 

প্রণমহ্থে। সতাপীর নিয়ত হানিল। 

জাহার প্রতাপে পুনি তরিচে অখিল ॥ 

সরম্বতীর পাদপক্সে প্রণাম করিয়!। 

শুদ্ধ পদ কহিবা! আমার কে রৈয়া ॥ 

ব্যাস বৃহম্পতি কদম্ শঙ্কর ভবানী । 

করিম প্রচার সত্যপীরের জে ছিন্নি ॥” 

ফক্ররাম দাস একখানি সত্যনারায়ণ কথা রচনা করেন । 

পুস্তকের ভণিতায় তাহার কবিরাক্ত উপাধি 
এবং পুন্তক শেষে দাসপদবী দৃষ্ট হয়। তিনি 

বৈষ্ণবের দৈন্যতা প্রদর্শন করিতে দাস উপাধি লইয়াছিলেন 

কিনা বলা যায় না। পুস্তকথানি সন ১৯৭ সালে সমাপ্ত 

হইয়াছিল-- 
“ইতি সন হাজার সতর জ্যৈঠ মালে । 

সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে ৪” 

এই সকল পুস্তক ব্যতীত অন্নদামঙ্গল ও বিস্তাঙ্গন্দর প্রণেতা 

ববঙ্গালার স্ুপ্রনিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণা- 
ভারতচন্ত্র রায় 

করের রচিত একথানি সত্যনারায়ণকথা 

প্রচলিত আছে। ভারতচন্ত্রের ভাষাযোজ্বনা যে সরল ও সুন্দর, 

তাহা বলাই বাহুল্য । ইহাতে শ্রুতিমধুর ফাসী শব্দেরও বিরল 

সন্নিবেশ দেখা যায় । সত্যনারায়ণ পুস্তক মধ্যে কবিবর এইরূপে 

আপনার পরিচয় ও পুস্তক সমাপ্তিকাল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 

ক্ককিররাম দাস 

রা 

শি 

টি 

* প্রাকৃত প্রয়োগে সাউধ ( সাধ.) শন্মে স্বীলিঙ্গে সাউধাইন। এইকগ 

। 

ট৪ ৫ 

[ ১৫৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (সুসলমানপরভাব) 
“তরদ্বাজ জবতংস, ভূপতিরায়ের হংশ। 

সদাঙাবে হতকংস, ভূরনুটে বসতি। 
নরেম্ারায়ের দূত, ভারত ভারড়ীযুত, 

ফুলের মুখটা খ্যাত, দ্বিজপদে হুমতি ॥ 

দেবের আনন্দ খাম, দেবানন্গপুর না, 

তান্ে অধিকারী রাখ, রামচন্ত্র মুঙ্সী। 

ভারতে নয়ন রায় (দশে বার বশ গায়, 

হয়ে মেরে কৃপ। জায়, পড়াইল পারসী ॥ 

সষে কৈল অনুমতি। সংক্ষেপে করিতে পুথি, 

তেমতি করিয়! গতি, ন! করিও দৃষণা। 

গেঠীর সহিত তায়, হর হোন্ বরদায়, 

ব্রতকখ| সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগ্ুণা ॥৮ 

দ্বিজ রামকৃষ্ণের সত্যনারায়ণ বা সত্যদেবঠাকুরের পাঁচালী বা 

সত্যরামের পাঁচালী নামে কয়থানি গ্রন্থের 

পরিচয় পাওয়া যায়। এ কয়খানি গ্রন্থ 

একজনের কি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির লেখা, তাহা। ঠিক বলা হায় 

না। যেহেতু পুস্তকের বিষয় এক হইলেও উহাদের রচনায় 
ও কবিত্বে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা সন ১১৪১ সালে 

লিখিত সত্যদেবঠাঁকুরের যে পাঁচালী পাইয়াছি, তাহার শেষে 
এইরূপ লেখা আছে-_- 

“সোয়।র ঘোড়ার পরে জিন। 

সত্যনারায়ণ আসিলেন পুজার দিন ॥ 

আসিলেন সত্যদেব বধিলেন খাঁটে। 

সত্যনার।রণের আজ্ঞ। হৈল গ্রসাদ হাতে হাতে ঘাটে ৪" 

আবার রামকষ্ের পাঁচালীর শেষভাগে আমরা অনুরূপ 

বর্ণনা দেখিতে পাই-_ 
*ভকতি প্রতি স্তুতি ফিছু নাহি জানি। 

জম অপরাধ হরি প্রভু চক্রগাণি। 
ভক্তি করিঅ। লও নারায়ণের নাম। 

কহিল পাঁচালী এই করহ প্রণাম ॥ 

ছ্িজ রামকৃফেে লে করিয়! গ্রণতি। 

এইক্ষণে পুন্তক যে হইল সমাপ্তি ॥” 

কিন্ত চট্টগ্রাম হইতে আমরা যে একখানি সত্যনারায়ণের 

দ্বিজ রামকৃষ্ণ 

দ্বিজ রঘুনাথ ও পাঁচালী পাইয়াছি, তাহা ১১৯৩ মধীর হস্ত- 

রামকৃষ্ণ লিপি। উহাতে দ্বিজ রঘুনাথ ও দ্বিজ রাম- 

কৃষ্ণের তিতা দৃষ্ট হয়-_ 
(১) দম্বিজ রামকৃষ কয় হন সভাজন। 

লাচারি গ্রবন্ধে কিছু কহিম্ু কথন ॥* 

(২) “দ্বিজ রামকৃষ্জের বাণী, স্ুন সাধু কন্তাথানি। 

সত্যদেব কর আরাধন।* 

শলাচারির” ১০টী চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে লেখা এবং 

সর্বত্রই রঘুনাথের.ভণিতা আছে। আমরা ১১৪১ সনে লিখিত 
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যে পুথির বিষয় উপরে বলিয়াছি, তাহাতে চট্টগ্রামের পুথির 

দ্বিতীয় ভণিতার এইরূপ পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়-- 
গম্িজ রামকুফ-বাগী, সন সাধু নঙ্গিনী। 

সতাদে কর আরাধন।” 

এতটৃষ্টে অনুমান হয় যে, ছিজ রঘুনাথের পুথিতে দ্বিজ রাম- 
কুষ্ণের ত্রিপদী অংশ গৃহীত হইয়াছে । উহা যে অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তিকালের রচনা তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইহার 
শেষাংশ এইরূপ £-- 

এগাধশলী সুনিয়। জেবা অবজ্ঞা করএ। 

যমপুরে গিঘ। মেই নরক ভোগএ। 

ভত্তিযুস্ত হইআ। থায় প্রসাদ পুমার। 

মনবাঞ। পিদ্ধি হয় যাড়এ সংসার ॥ 

জেব। গ।য় জেষ। সুনে সতাদেবের প।ঞ।লী। 

অস্তকালে শ্বর্গ গাঁএ খাড়ে ঠাকুরালী ॥” 

দ্বিজ রামভদ্র-বিরচিত সত্যদেৰ সংহিতারও উপাখ্যান এঁরূপ।. 

গ্রস্থারস্তে দেবগণের বন্দনা, তারপর যুধিষ্ঠির- 
গিয়া | কষ্ণসংবাদে কলিধুগে অবস্তীনগরে সতানার।- 

য়ণের জন্মকথা। অবস্তীনগরে সত্যনারায়ণের আবির্ভাব, 

তথাকার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাহার কপাদান, তাহা 

হইতে কাঠুরয়া সমাজে সত্যনারায়ণের গজ! প্রচার | 
সত্যদেবসংহিতার নায়ক সাধু ধনেশ্বরের গৌড়নগরে নিবাস। 

তিনি কাঠুরিয়ার মুখে সত্যনারায়ণের প্রভাব জ্ঞাত হইয়া তাহার 
পুজার মানস করিলেন এবং একটী কন্তা প্রার্থী হইলেন। 
চন্ত্রকেতু সদাগরের সহিত এ সাধুকন্যার বিবাহ হইল। তারপর 
সাধু ধনেশ্বর সুরাট বন্দরে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করেন। অবশিষ্টাংশ 

প্রায় রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের অন্ুরূপ। চন্দ্রকেতুপত্বী প্রসাদ 

ফেলিলে সত্যনারায়ণের ক্রোধ হয়। তাহাতে তিনি চন্দ্রকেতৃসহ 

ঘাটে নৌক! ডূবাইয়া দেন। ইত্যাদি 
রচনা! সরল ও আড়ম্বরবিহীন। পণ্য দ্রব্যবর্ণনায় গ্রস্থ- 

কারের বেশ অধিকার দুষ্ট হয়। তণিত! “দ্বিজ রাঁমভদ্র বলে 
ভাবি ভগবান্।” হইতে গ্রস্থকারের ব্রাঙ্গণত্বের পরিচয় 

পাওয়া যায়। 

ধিজ রাম বা রামেশ্বরের যে সত্যনারায়ণ গ্রন্থ এই দেশে গ্রচ- 

লিত আছে, তাহা রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ নামে 

গ্রসিদ্ধ। দ্বিজ রামেশ্বরের নিবাস বরদাবাটা 

পরগণার অন্তর্গত যছুপুর গ্রামে । তীহার মাতার নাম রূপবতী 

ও পিতার নাম লক্ষ্ণ। তিনি ভট্রনারায়ণ-বংশসন্থৃত ও ভট্টা- 

চাধ্য উপাধিমান্ ছিলেন। হহুগ্রামে বাঁস্কালে তিনি সত্যপীরের 

কথা রচনা করেন, পরে মেদিনীপুতরর অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজ 

হশোবস্ত নিংহের সভানন্ হন ও কর্ণগড় পরগণার অন্তর্গত 

ছ্িঠরাস ন| 

রামের 

অযোধ্যাবাড়ে বাস করেন। তাহার রচনার মধ্যে পারসী 
শবের বহুল প্রয়োগ দেখ! যায়। 

রচনার নমুনা-- 

“জানা গেও বাত ঘাওয়! জান। গেও বাত । 

কাপড়াতে। লেও আও মের সাথ । 

জওত সত্যগীর মেরা জওত সভাগীর। 

তের! দুঃখ দূর করত ও হাম ফকির।” 

আমর! যে ছইখানি প্রাচীন পুথি পাইয়াস্থি, তাহার 
প্রথমখানি ১১১৯ সালে লিখিত। উহার সমান্তিতে এইরূপ 
ভণিতা পাওয়া যায়-_ 

"গ্রন্থ সাঙ্গ ছেল ধিরচিল দ্বিজর।ম। 

সভে হরি হরি বল করহ প্রণাম ॥” 

কিন্তু ১২৬০ সালের লিখিত অপর পুথিখানির শেষে 
অন্তরূপ লেখা আছে-__- 

“গ্রন্থ নাঙগ হইল রচিল দ্বিজ রাম। 

সে হগি ধল কর মজুর] সেলাম ॥” 

দ্বিজ বিশ্বেশ্বরের বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণ বা গোবিন্দ- 

বিজর পাওয়া যায়। এ্রগ্রন্থখানি সন ১১৫১ সালের হস্তজিপি। 
উহার রচনার সহিত রাজসাহীতে প্রাপ্ত 
তদ্রচিত অপর একখানি সত্যনারায়ণের 

পাঁচালী পুথির জনেকাংশে মিল আছে বটে, কিন্তু ১১৫১ সালের 

হস্তলিপিতে প্রতু,ত পাঠাস্তর এবং স্থলবিশেষে পদরচনার আধিক্য 
ষ্ট হয়। নগুখা স্বরূপ উভয় পুস্তকের আরম্তাংশ উদ্ধৃত 
করিয়৷ দিলাম। ১১৫১ সালের লিখিত পুথির আরন্ত--- 

“গ্রণমহ লক্ষ্মীপতি গরুড়বাহন। 

বুষহারে।হণে বন্দে। দেব পঞ্চানন 

প্রণমহ নারায়ণ সত্য ভগব।ন্ ॥ 

ছঃথ দারিদ্র খণ্ডে তয় পরিত্রাণ ॥* 

রাজসাহীর পুথির পাঠ__ 
“প্রপমহে। নার।য়ণ সত্য ভগধ।ন। 
ধাহাকে মেঁ|রিলে লোক পায় পরিজ্বাণ £" 

দ্বিজ বিশ্বেশ্বর 

এই পুস্তক্বয়েব মূল উপাধ্যান এক। তবে কবি দ্বিজ 

বিশ্বেশ্বর মনোহর পদগ্।র! স্বীয় গ্রন্থকে অপেক্ষাকৃত স্থললিত 

করিয়া তু'লয়াছেন। তাহার পাচালীর উপাখ্যানাংশ পূর্ববর্ণিত 
পুস্তকনিচয় হইতে একটু স্বতন্ত্রভাবে লিখিত। তবে সত্য- 

নারায়ণের অন্ুগ্রহপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের নাম সদানন্দ, নিবাস কাশী- 

পুর। এই কাশীপুর কলিকাতার উত্তর উপকণে অবস্থিত . 

একটা নগর। সাধু এখানে সত্যনারায়্ণ পুজার জয়ধবনি 
গুনিয়াছিলেন। স্দাননের সাংসারিক অবস্থ| অতি ল্লোচনীয় 

ছিল। পাঁচালীত্ে লিখিত আছে-__ 
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প্লগ।নলা নম তার কাশীপুয়ে ঘর। 

অস্থি চর্ধা সার বৃদ্ধ শুদ্ধ কলেবর॥ 

হাতে লড়ি কান্ধে ঝুলি ভিক্ষ। মাগি চলে। 

ভালে চতুষ্পাদ ফে টা যজ্নুত্র গলে ॥” 

উক্ত ব্রাঙ্গণের নিকট হইতে কাঠুরিয়াগণের মধ্যে পৃজা 

প্রচার এবং ক্রমে নানা লোকের মধ্যে তাহার বিস্বৃতি ঘটে । 

একদিন নদীতীরে নৃপতিনন্দন উক্কামুখ সত্যের সেবা করিতে- 

ছেন, এমন সময় সেইস্থান দিয় রত্রপুরনিবাসী লক্ষপতি 

সদাগর নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন। তিনি অপুত্রক 

ছিলেন। সত্যনারায়ণের প্রভাব শুনিয়৷ তিনি পুত্রার্থে পুজা 

মানস করিলেন। কালে কলাবতী নামে তাহার এক কন্তা 

হয়। সাধু কাঞ্চননগরবাপী শচ্ঘপতি বণিকের সহিত কন্ঠা 

'কলাবতীর বিবাহ দেন। অতঃপর সাধুর জামাতাসহ 

াঁণিজ্যযাত্রা। সাধু যখন দক্ষিণ সফরে যাত্রা করেন, তখন 

প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র নদপথে নৌকা বাভিয়া মাঝির বংশনদ প্রাপ্ত 

হয়। এই বংশনদ এখনও বর্তমান। এই নদ উত্তরপূর্ব 

ময়মনসিংহ হইতে দক্ষিণরিগ্বাহী হইয়া ধনেশ্বরী নদীতে 

প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাধুর নৌকা এই পথে পদ্মানদীতে পৌছে। 

গ্রন্থে এই ধনেশ্বরী খ্বেতনদী নামে অভিহিত হ্ইয়াছে। পদ্ম। 

নদী হইতে ভাগীরধীতে মাধুর নৌকা উপস্থিত হয়। বামে 

খড়িয়া ও দক্ষিণে সরস্বতী নদী রাখিয়া সাধু সমূদ্রগড়ে উপনীত 

হন। সুতরাং কবির বর্ণন!য় বর্তমান নবদ্বীপের নিকটে সরস্বতী 

নদী ছিল বলিয়া! বোধ হইতেছে । 
“বামে খড়িয়। নদী দক্ষিণে সরম্তী | 

ভাগীরথী দিয়া নৌকা চলে শীস্রগতি ॥ 

দক্ষিণে সমুদ্রগড় ঘনতি প্রচুর | 

ভাঁগীরথী বাছি জায় ষামে শাস্তিপুর ॥ 

ঙ সঃ ঞং রঃ রহ 

এইত মগরাদহ কর্ণধার ঘলে। 

মগর। এড়ায় সাধ, বড় পুণ্য ফলে ॥ 

চি রং ঞ ৬ রং 

কাশীপুরে আমি সাধ, লাগায় তরণী। 

হেনকালে সদাগর সুনে জয়ধ্বনি ॥ 

দিধারাত্র বাহে নৌক। না আছে দিয়মে। 

প্রবেশিলা সদাগর স।গরসঙ্গমে ॥” 

এই সাঁগর বাহিয়া সাধু কেদার-মাণিক্যপুরে সত্যবান্ রাজার 

আলয়ে উপস্থিত হন। এখানে রাজার কোপে উভয়ের 

কারাবাস, এদিকে সাধুপত্বী ও কন্ঠার অর্থাপগমে দারিদ্র, 

সাধুকন্যার ব্রাঙ্গণতবনে গমল, সত্যনারায়ণের সেবাদর্শন ও 

৬. পুজন; সত্যনারান্নণের ক্রোধ শাস্তি ও রাজাকে 

জে দর্শনদান ঘটে । 
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“কেদার মাণিক্যপুরে রাজ। সত্যবান। 

স্বপ্ন কহিল! প্রভূ তার বিদ্যমান ॥ 

রাত্রিত।গ শেষে রাজ। পালস্কে নিত্র। জায়। 

ত্রাক্মণের বেশে প্রভু স্বপ দেখায় ॥” 

এই কেদার মাণিক্যপুর ও অযোধ্যারাম বর্ণিত হিরণ্যপাটনের 

পশ্চাছত্তী মাণিকপুর কি এক ? কবি বিশ্বেশ্বরবণিত “বাঁণিজাযাত্রা। 

দেখিয়! মনে হয়, তীহার গ্রস্থোক্ত সাধুর বাসভূমি ময়মনসিংহ 
জেলায় বা কোন নিকটবত্বী স্থানে ছিল। স্বয়ং গ্রন্থকারই 

ময়মনসিংহবাসী ছিলেন, তথাকার লোকমধ্যে গ্রন্থের প্রসিদ্ধি 

রক্ষার গ্রন্থ তিনি সাধুকেও তদ্দেশবাসী করিয়াছেন। তাহার 
রচিত সত্যনারায়ণের উপাখ্যান ভাগ অপরাপর গ্রন্থ হইতে 

কিছু বিভিন্ন নহে। আমর! অযোধ্যারামের পুস্তকে যেরূপ 

মৌলিক ভৌগোলিকতত্ব দেখিণাছি, ইহাতে তাহার কিছু 

মাত্র নাই। 

মুক্তির পর সাধু লক্ষপতির লামাতাসহ স্বদেশযাত্রা, পথিমধ্যে 

সন্ন্যাসী বেসে সত্ানারায়ণকর্তৃক সাধুকে ছলনা । পরে নৌকা 
ঘাটে আসিয়৷ উপনীত হইল শঙ্খপতিসহ নৌকা, ডুবাইয়া 

প্রসাদত্যাগী কলাবতীকে ছল-। 'ও শঙ্খপতির পুনর্জীবন প্রাঞ্চি | " 

এই পুস্তকে কবি ম:নাভাব ব্যক্ত করিতে অনেকস্থলে 

ছন্দোভক্গ করিয়াছেন, যথা-- 

«সত্যনারয়ণ বোলে তা।ম কি করিয়।ছি কহত কখন। 

সাধ, বোলে লতাপাত। হইল সব ধন” 

“গলে বন্ত্র বান্ধিয়। যোলেন সদাগর। 

লক্ষমুদ্র। যান্ধন থুইলাম তোমার গে।চর | 

“কান্দে কান্দে ওহে সাধ, হইয়া বিষাদ । 

নান রত্বে ভরাভরি আইনু অবিলম্বে 

তাতে এক ফলিল প্রমাদ ॥” ইতাদি 

উপরি উক্ত পুস্তকদ্ধয়ের শেষাংশের বর্ণনাও সম্পূর্ণ স্বতগ্র। 

আমরা ১০৬২ স|লে লিপিকৃত শঙ্করাচার্ধ্য বিরচিত একথানি 

*স্তাপীরকথা” পাইফ়াছি। শহ্কবাচাধ্য বঙ্গ- 

বাসী হইলেও এ পধ্যন্ তাহার সম্পূর্ণ পুথি 

বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই। কিন্ত আশ্চর্ষ্ের বিষয়, উড়ি- 

ষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে শালতরুপবিবেষ্টিত আরণ্যপল্লী মধ্যে 

আমর! শঙ্করাচার্যের সম্পূর্ণ ১৬ পাল! শুনিয়াছি। এই 

১৬ পালার নাম_-১ম জন্মপালা, ২ কাঠুরিয়া পালা, ৩ গুড়িয়া- 

শঙ্কর পালা, ৪ সুন্দর বিদ্যাধর পালা, ৫ মদণলুন্দর পালা, 

৬ মরদগাজীর জন্ম পালা, ৭ মরদগা্জীব বিবাহ, পালা, 

৮ পদ্মলোচনপালা, ৯ডাক ফাদিয়ার পালা, ৯০ মনোহর 

ফ্সিয়ার পালা, ১৯. উগ্রতাঁরা, ১২ চন্ত্রদিত্যপালা, ১৩ সঘানন্দ 

শঙ্কর[ঢাধ্য 



নি ১৪ পে পালা, | 

১ম বা জন্গপালায় গতাসীরের অগ্মাবিবয়ণ বর্ণিত হুইয়াছে। 
এই বিবরণ হইতে এক অজ্ঞাত ধঁতিহাসিকতত্বের 

আভাস পাই। এই__ 
স্থলতান আলা! বাদ্শাহের এক পরম! সুন্দরী অনূঢ়া কন্তা 

ছিলেন। কুমারী অবস্থায় তাহার গর্ভ হইল। বাদশাহ 
কৃন্তার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া অতি কুন্ধ হইলেন এবং তাহার 
শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন । উজীর বাঁদশাহকে বুধাইলেন 
থে গর্ভবতী স্ত্রীহত্যা মহাপাপ, জুতরাং তাহাকে বধ না করিয়৷ 

কারাগারে বন্দী করাই কর্তব্য । উজীরের অনুরোধে বাদশাহ 
কন্তাকে অন্ধকারমন্ন কারাগারে বন্দী করিলেন, তাহার উপর 

লক্ষ্য রাখিবারি জন্ত কঠিন পাহারা নিযুক্ত হইল। কংসকারা. 
গারে দেবকীগর্ভে ভগবান ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বদ্ধিত হইয়াছিলেন, 

বাদশাজাদীর গর্তে সত্যপীরও সেইরূপ প্রকাশিত হইলেন। 

তীহাক়্ জম্মকালে কারাগার আলোকিত হইয়াছিল। উজীর 
সে নঝুদাত শিশুর কথ! বাদশাহকে জানাইলেন। উজীরের 

অনুরোধে বাদশাহ কন্ার বন্দিত্বমোচন করিয়া এক নিতৃত 

স্থানে রাখিষা ছিলেন। সত্যপীরের অলৌকিক জ্যোতিঃ দর্শন 
করিয়া বাদশাহজ্জা্দীও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে পীরের 

মায়ার তিনি ভগবানের প্রভাব তখন বুঝিতে পারিলেন ন|। 

পীর বালক কালে শিশুদের সহিত থেলা করিতেন। এক দিন 

এক্ বাঁটুল লাগিল, তাঁহাতেই তাহার প্রাণ বাহির হইল। 

অভাগিনী বাদশাহজাদী চারি দিক্ শূন্য দেখিলেন। অতঃপর 

মাতার ছুঃখ দূর ও নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য সত্যপীর 
পুনরায় দেখ! দিলেন। তাহার প্রভাব দর্শনে কেবল বাদশাহ- 

জাদী বলিয়া নহে, বাদশাহও তাহার পুজা করিলেন। বাদশাহ 
সত্যপীরের সিরণীর ব্যবস্থা করেন। তদবধি সকলেই সত্যপীরের 
পু! দিয়া ধনপুত্র লাভ করিতে লাগিল। বি্ন্পে সত্যপীন্পের 
পুজা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়, অপর্লাপর পালায় তাহাই 
বিবৃত হইয়াছে। সকল পালাতেই পীরে অলৌকিক শক্ষি ও 

বুজরুকীর পরিচয় আছে। 
শন্করাচাধ্য যেরূপ সত্যপীর়ের জপ্মুকখা কীর্তন করিদ্বাছেন, 

ক্ববিকর্ণ, কবিবল্লভ প্রভৃতি উৎকলে*প্রচঙিত সত্যনারায়ণকথায় 
দীপ বর্ণনা পাওয়া! যায়, সামান্ত ইতরবিশেষ। ইহাতে মনে 
'ছয় য়ে জগ্মপা্গার মধ্যে ঝতকটা আ্রতিহাসিক ঘটনা প্রচ্ছন্ন 

রহিয়াঙ্ছে।: ছুসলমান কবি আরিফ, রচিত *লালমৌনের কেচ্ছা? 

নামক গ্রহে রা দেখিযাছি যে, সুলতান: হোসেন খাহ কড়া 

এক্লারগোনকে রি ফরিদা হিলেন,-- জবির এর 

িলতান হোসেন শাহ স্সালউিমবীন্ হোসেন শাহখম রা 

মুসলমান হানে বিখযা। শঙ্বরাচার্ধ্য ও কিক 

শাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন) তাহার উদারতা রি 
্ার়পরতা ইতিহাসে চিরগ্রসিদ্ধ। অন্তবতঃ হিন্ুমুসলমাহে 
মধ্যে একতাস্থাপনের উদ্দেস্তে তাহারই বন্ধে সত্যনারায়গের 

পূজা প্রবর্তিত হয়। 

শঙ্করাচার্যের রচনা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। বাক্যবিষ্ঠাসে 

কিঞিণ পার্থকা থাকিলেও উহ! মূল উপাখ্যান বিষয়ে এফ ।. 

্রস্ৃকার এই বৃহৎ গরস্থথানি লিখি! নারায়পের মাহাত্মাপ্রচারে 
যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তীহার এই কীর্তি বঙ্গ. 

সাহিত্যে চিরম্মরণীয় খাকিবে। তীহার রচনায় যথে্ পারসী 
শব দৃ্ট হয়। 

হিন্দু কবিগণের দেখাদেখি অথবা মুসলমান সমাজে সত্য- 

গীরের সিন্নি দানবিস্তারোদ্দেশে কএকজন মুসলমান কবিও সত্য- 

নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। এ সফল পুস্তকের 

মধ্যে আরিফ কবির লালমোনের কেচ্ছা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
1 লালমোনের কেচ্ছা-নাএক মেয়াজ গাঁজির সেবক 

আরিফ কবি ইহার রচন্গিতা। সত্যগীয়ের 
মাহাত্মগ্রচারই গ্রন্থের উদেশ্ । ইহার মধ্যে 

আবার একটু রতিহাসিক তত্বও আছে। নিয়ে তাহার নমুনা 
উদ্ধত হইল-_ 

প্ধর্ণন! করিতে আম! হযে অনেকক্ষণ । 

লালমোনের কথ! কিছু গুন দিয়া মন ॥ 

সতাপীর ছিল ছলে লালমোন নুরী । 

হোছেম শাহ! বাদশ। মিয়া! হয় দেশীস্তরি ॥ 

রঃ গঃ ঞ ম্ঃ রঃ রং 

পৃরিল মনের সাধ পোহাইজ রজনী | 

সও লক্ষটাক। দিল সতপীরেয সিনি'। 

মন্ধীএ ঘসিঅ| আপে হাসে সত্যপীর়ে। রর 

হুধিল ঘাঁদসার ধেটা চিনিল আধারে & -. : 
খোসালে করেন দোও আপে সভ্যগীয়ে। 

ছোসেন ন বাদশাই পাইল ঘোগান সহরে-? ৬ « জা যে 

০ হোলেন শাহ বয় কন্জাকে এর নি 

সাঃ টি উর থে রঃ পরি দ্যা 

৬ জারিফ কবি 

চি এ 
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হার পাচখানি সত্যনারায়ণের 
এই গ্রন্থের আরম্ত গ্লোক-. 

“প্রথমে ঘদম আদি দেখ নিরঞ্জন. 

জাহার কারণে হয়ে ্া্টর পত্তন ৪” 

, এরই ছুই চরণের সহিত স্বিজ পণ্ডিতক্ৃত সত্যপীর পাঁচালীর | 
. প্রারস্ক পদের মিল দেখা যায়, যথা-- 

“প্রণযোহ জাদি দেব আদি নিয়গ্ন। 

'আমাছেতু কৈল প্রত জগত ন্ল্মন |" 

_. এইরূপ আলোচ্ গ্রন্থের ছিতীয় চরণের সহিত হিজ বিশ্বেশ্বরের | 

'অত্যনারায়ণ বা গোবিন্দবিজয়ের আরস্ত ক্লোকের এবং শেষ ছুই 
চরণের সহিত ছি রামরুষেের সত্যনারায়ণকথার লাশ দেখা 
বায়। বথা-- 

সোনার ঘোড়া রূপার জিদ। 
অ।সিবেন শিলক্যগীর সিদ্লিয় দিম ॥ 

আসিঘেন ত্ৈলোকাগীর বদিষেন খাটে । 

শ্ৈলোকাপীয়ের মিঙ্গি হাতে হাতে বাটে ॥” 

উপরে যে সকল সত্যনারায়ণের গুধির বিবরণ লিখিত হইল, 

' স্তাহা হইতে জান! যায় যে, ঘখন যে জেলায় ব। যে প্রদেশে 

: পুজার প্রচার হইয়াছিল, তখন তথাকার পণ্ডিতবিশেষ এক এক 

খানি সত্যনারায়ণের পুস্তক সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। 

'ভীহাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক জ্ঞানাগ্গসারে তাহার! স্বদেশের 

নিকটবর্তী কোন প্রসিদ্ধ নগরের নাম পুস্তক মধ্যে সননিবিষ্ট করিয়া 
স্থানীয় প্রভাব জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও অনুমান হয় 

যে, মুলমান শাসনের কেন্দ্রভূমি বর্ধমান ও বীরভূম-বিভাগে,, 

গড়ের সন্লিকটবস্তী গ্রদেশে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এক সময়ে 
সত্যপীর আরাধনার প্রভাব ও আদর বিস্বৃত হইয়াছিল। . 

-মুসলমানগ্রধান জেলায় বা নগরে যে সকল সত্যপীর কথ! 

রচিত. হইয়াছিল, তাহাতে পারসী শবের বহুল ব্যবহার ছিল, |" 
কেন না অজ মুসলমানের! এ পারসী বয়েদ শুনিয়া! শীন্বই তাহাতে 

আকৃষ্ট হইবে) তত্িক্ তাহাদের জাতীয় ভাষার শরব্বনিচয়ে গ্রধিত 
হওয়ায় তাহ! তাহাদের সমাজে স্থখবোধ্যও হইয়াছিল। আবার 
যে সকল স্থান হিন্দু বহুল, দ্দেশভাগে রচিত গ্রহথগুলি প্রায়ই 

',ুসলমানী প্রভাব বর্জিত ও পার্ুসী শবাপূন্ত দেখা যায়। ্ 
বা কধিকর্ণের যে পুথি গাইয়াছি, 
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রি টি ০০ ০ রি 3 নর রব "প্টর্নিনদ্র নে 

“ চার্যের যে এ পাঁধার লু . ন্ঘাতীত উদ্ধিবা্ি 

আমর] জানিতে পারি যে, বিবাহ্সভান্প 

বংশাবলী কীর্তন করিবার নিয়ম ছিল 
ূরবুষগণের 

সনাতন আধ্াপ্রথা বা 
'সাবহমান কাল হিন্দুসমান্ধে প্রচলিত? 'অপর সকল দেশ 

পেক্ষা বঙ্গদেশেই আব্রাঙ্গণচণ্ডালাদি সবল মমাজেই বংশান্গ' 
চিত রক্ষা ও কীর্তন-প্রথা বিশেষ প্রসাঁরূলাত করিমাছিল। 
তাই এদেশে কুলজী বা বংশানুচরিত-সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্ট 
রক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে নান! বিদেশীয় রাজার আক্রমণে এবং 

নানা ধর্দসাস্প্রদায়িক বিপ্লবে প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস 
অধিকাংশ বিনুণ্ত হইলেও কুলপঞ্জী বা বংশাহুচরিত্ত রক্ষিত 
হওয়ায় সামার্জিক ও পারিবারিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইতে পারে 

নাই। পাশ্চাত্য-প্রভাবে বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষার কঠোর 
শৃঙ্খল শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ্র সকল অমূল্য সামার্জিক 

. ইতিহাস বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত যত়্াভাৰে 
কত শত কুলগ্রস্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সামান্য অনুসন্ধানে 

এখনও আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সামান্ত 

নহে। তাহার সংখ্যা পাঁচশতাধিক হইবে । কিন্তু সেই সেই 
কুলগ্রস্থকার মকলের নাম না থাকায় আমরা সকল এম্থের 
পরিচয় দিতে পারিলাম না । 

পূর্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ ও পুরাগাদিতে বংশান্ুচরিত 
_. কার্ল করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রীরামচন্তের বিবাহ- 

বঞ়িঠদেব ও কন্তাপক্ষে শতানীক বিবাহ-সভায় 

রা পু য় [াছিলেন। বঙ্গসমাজে সকল জাতির 
| র্রংশবীর্তন হইত। এদেশে ধাহাদের 

মধ্যে সংস্থতভাষ। গ্রচলিষ্তীযিল, তাহাদের কুলপঞ্জিকা অধিকাংশ 
সংস্কৃতভাষাঢেতই লিপিবদ্ধ গবী্তিত হইত। তাই বঙ্গে পুনঃ 

হিনদুসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে, সেনরাজগণের সময়ে যে সকল কুলগ্রস্ 

পি? 23 

হিপ রাঙ্গণেত্র, জাতির মধ্যে তাদৃশ: সস. 

রচিত হয়, আহা জ্বিকাংশ, সংস্কতভাষায় রচিত এবং তাহার 

.. স্ষাধিকাংগই ঘাল- “নিযুক, স্থপঙ্ডিত কুলাচাধ্যের বেখনীপ্রন্থত |. 

জাতির হতে কাহার 
৮৬৯৮ ০5৯৩৮ 

এ রা, রা তি গু, 



বাঙ্গালা সাহিত্য (ক্লপ্গীশাখা) রি ১৬২ ] বাঙ্গাল। সাহিত্য ঈকুলপর্ীশাখা) 
শী শি শশা শি শিস পপি 

সস পরী পাপা আক পা শি 

কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে; তাহার অধিকাংশ পরত বা শামা গঙ্গাযাম, কেন কৈলে কুকাস, 

বঙল্গভাষায়। যাহা হউক, সেই বিপুল কুলজী-দাহিত্যের মধ্যে কেন খেলে ভূষপাঁর পাঁনি। 

বঙ্গভাষায় রচিত গ্রস্থগুপ্লিই আমাদের আলোচ্য। খাইয়। রপদলের ভাত, হিন্লুএ ন! ছোয় পাত, 

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ৃ 'বারেন্্রশেণির কুল গ্রন্থ গুলি অধি কাঁং খই 
গালিধদ্ধ সৈমাল! আলামী |” 

বঙ্গভাষায় গণ্ভে রচিত।' তাহাদের আদি কুলজীগুলি সংস্কত- ০/01 
"গল্পাপথের গঙ্গাধর কইতের বেণী। 

বারেন্্রত্রাঙ্গণ- ভাষায় রচিত হওয়াই সম্তব, কিন্ত বরেন্রডূমে ছাতকের ঘসন্তরায় পঁউলির ভবানী ॥ 

লপতী হা বহুকাল বৌদ্ধ-প্রভাব অন্ুগ্ন থাকায় এবং হুচারাপুরের মোহনচৌধুরী পাইকপহরের রূপ! | 

সংস্কততাঁষার তাঁদুশ আদর না থাকায় সেখানকার কুলগ্রন্থ- বাহিরবন্দের অ।দিত্যরায় মাফোরার শিষ। ॥” 

গুলি বাঙ্গালাভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। প্রথমে রাঁটীয়স্রেণীর আদি কুলগ্রস্থগুলি সংস্কৃতভাষায় রচিত। এই 

বারেন্্রসমাজে কে কুলগ্রস্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা জানিবার | শ্রেণীর যে সকল বাঙ্গালা কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা উদযনা চার 

উপায় নাই। এই শ্রেণীর কুলগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে রাটীয়বাক্ষণ- ভাছুড়ীর বহু পরে দেবীবরের সময় হইতে 

মনে হইবে যে, প্রথমে যে আদর্শ লিখিত হয়, তাহাই পরবর্তী কুলপন্নী আরম্ত। তাহার কতকগুলি সংস্কৃত ও বঙ্গ 

কালে পরবস্তী কুলাচার্য্যেরা বাড়াঈয়া গিয়াছেন। বারেন্ত্র- উভয় ভাঁষা মিশ্রিত এবং কতকগুলি কেবল বাঙ্গালা পঞ্চে 

সমাজে বল্লালমেনের কুলবিধি প্রবর্তিত হইলেও কুলীন ও রচিত । দেবীবর ১৪০২ শকে মেলবন্ধন করেন, এ সময় 

জকুলীন মধ্যে বৈবাহিক সন্বন্বস্থাপনের সেরূপ কোন বাধা; হইতেই রাটীয় ব্রাঙ্গণত্রেণির মধ্যে ভাষায় কুলগ্রন্থ লেখার 

ছিল না। গ্রকৃত প্রস্তাবে উদনয়নাচা্য ভাছুড়ীর সময় হইতেই | আরন্ত। দেবীবর-রচিত "মেলবন্ধ” ও *প্রকৃতিপালটীনির্ণয়” এই 

করণ ও কাপের চ্ষ্টি, এবং সেই সময় হইতেই বীধার্বাধি ও | দুইথানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। ঙাহার ভাষার নমুনা 

আটাআটি আরন্ত হয়। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে রর 
রীতিমত পর্ধী লি রর কুলজ্ গুণজ্ঞ বিজ্ঞ সুন সর্ব্বগন। 

বারেন্দ্রপমাঁজে বাতন কুল গু লাখত হ তে থাকে 1 মেলের প্রকৃতি করি ছত্রশ শণন॥ 

বর্তমান বারেন্দ্রসমাজে সাধারণ বংশাবলীগ্রন্থ ব্যতীত ঢাকুর বা ফুলিয় গঙ্গানদ ভা চাধয মুখামনি। 

করণপ্রস্থ, নিগৃঢ়কণ্প, কাপকল্প ও পটা গ্রধানতঃ এই চারিপ্রকার থডদ মূখ্য যে।গেশ্বর পগ্ডিতাগ্র গণি ॥ 

কুলজীসাহিত্য প্রচণিত আছে। এই সকল গ্রস্থের সর্বব- বন্ধভী বল্লভাচার্ধ্য বন্দাকুলসার | 

সর্ধানন্দী বন্য সর্ববানন্দতে প্রচার |” ইত্যাদি। 

দেবীবরের পর প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, বাচম্পতিমিশ্র 

রাঁটীয় ত্রাঙ্গণসমাজের কুলপরিচায়ক “কুলরাম” রচনা করেন। 

এই গ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত, শেষাংশে অল্প বাঙ্গালা ভাঁবা। 

রাটীয়ত্রাঙ্ষণসমাজে এ খানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ ৰলিয়া গণ্য । 

এই গ্রপ্থের ভাষার নমুনা -. 

“নুখনালী জাফরখানী,  দিিদৌষ তাহে গণি? 

জায় গদাধরের দর্ভযোগ। 

প্রাীনাংশ প্রায় ৪ শত বর্ষ এবং নিতান্ত অগ্রাচীন অংশ 

১০০ বর্ষের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়ছে। এই নকল গ্রন্থগুলি 

একত্র করিলে এক বিরাট গগ্সাহিত্য বলিয়৷ মনে হইবে। 

গঞ্চে সমুদ্ায় রচিত হইলেও সেই সকল গ্রস্থমধ্যে ছুই একটা 

পচ্চে রচিত কারিকাও দৃষ্ট হয়। এই সকল কাঁরিকা ভাবে ও 

ভাষায় গগ্ভাংশ অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে। 

এই সকল কারিকার পদ্/াংশ পাঠ করিলে মনে হইবে যে 

সর্ধপ্রথমে পদ্চেই বারেন্দ্রকুলজী সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই ৃ 

নকল কারিকার শ্লেষোক্তি, গুণদোষবর্ণনা ও মর্্ম্পশী সাদা হট নানী, কোথা গেল কারে রি 

্ 
ীমন্তখানী থাড়ে রোগ ॥ 

ঝথা অতি প্রশংসায় যোগ্য । আর একটা বিন্ময়জনক জবনগামী কন্যানুতে, ত্রেলোক মজিল তাতে, 

কথা বালা রাখি যে, আক্মরে মহাভারতের গ্তায় বৃহৎ, আর দৌষ তাতে কিছু গ্গি। 

হইলেও এই বিরাট গস্সাহিত্য অনেক বারেন্্রকুলাচাধ্যের আঠা কাণী ছুই ভাই, মৎসরে না গাইল ঠাই, 

কণ্ঠস্থ। 
কৃগগবৌধে কুলে টানাটানি ॥” 

বাচম্পতিমিশ্রের পর দনুদ্রারিমিশ্র “মেলরহ্ত? এব 

হরিহরকবীন্ত্র ভট্টাচাধ্য “দোষভন্রপ্রকাশ” রচনা করেন, এই 

ুইগ্রস্থে সংস্কৃত 'ও বাঙ্গালা শ্লোকে ৩৬ মেলের দোষা কীর্তি 

হইঞাছে। উভয়ের ভাষা একই ধাজের। অর্ক, স্থলে 

বারেন্দ্রকুলপ্রন্থের গগ্ঠসাহিতোর নমুনা গগ্ভসাহিত্য প্রসঙ্গে 

বিবৃত্ত হইবে। তবে এ সকল গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে যেরূপ 

্লাকাকারে প্রাচীন কারিকা দৃ্ট হয়, তাহার নমুনা এই। 

(ভূষণাপঠী-প্রনঙ্গে . 



বাঙ্গালা সাহি (কুলপঞ্জীশাখা) ১৬৩ ] ধার্গালা সাহিত্য (কুলপঞ্জীশাখা) 

জারির মেলরহস্ত হরিহরের দোষতস্ত্রোন্ত সংস্কৃত শ্লোকের | ডিল নস শখ কুশমোড়া,. খে রামসথরেয ছড়া, 

অনুবাদ বলিয়। মনে হয়। যথা_- কুলের কুণুড়ী ভেলে গেল। 

“গড়ি খিল যোগ পাননহুলো ক, জেতা নদোষার, 
শব লইয়। লোহাই বঙ্দ্য আইলেন তার পর উধোর পিওি বুখোর ঘাড়ে পল॥” 

সত্যবাণের দুই ধেট। সধাই শুভাই।  £+. প্রায় শতবর্ষ হইতে চলিল, পাঞ্চাভাঙ্গার কুলাচাধ্য *রাটীয়- 

সধাইন্থত মুকুদদ বিবাহ ডিংসাই ॥ সমাজনির্ণয়” নামে একখানি কুলগ্রস্থ রচনা! করেন, এ থার্লি 

রায়দোষে পর্ধযায়েতে ঠেফেন সত্বান্। 

তে কারণে যোগেশ্বর মধুচ্ট পান ॥ 

কুলাস্তক মধুচট পালটা হইয়। বৈসে। 

যোগেশ্বরে খড়দমেল এই সকল দোষে ॥” 

এতদ্যতীত মেল্প্রক্ৃতিনির্য। মেলমাঁলা, মেলচন্জ্রিকা, 

মেলপ্রকাঁশ, দোষাবলী, কুলত্বত্ব প্রকাশিক! প্রভৃতি কতকগুলি 
রনাটীশ্রেণীর বাঙ্গাল! কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । এই সকল 

গ্রন্থের রচয়িতার নাম নাই, তৰে দুইশত আড়াইশত বর্ষের 

হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে । মেলের পরিচয় দেওয়াই উক্ত 

গ্রন্থগুলির প্রধানতঃ উদ্দেশ্ব। অনেক স্থলেই ভাষার দ্ধর্থ, 

শ্লেষোক্তি ও গুণদোষের তীব্রসমালোচনা দৃষ্ট হয়। 
তৎ্পরে “কুলসার” নামে একথানি কুলগ্রন্থ রচিত হয়। 

এখন রাট়ীয় কুলীনব্রাহ্মণ-সমাজ যে নিয়মে চলিতেছে, তাহারই 

কতকগুলি কুলনিয়ম এইগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা 

অতি সরল রচনা সহজ । যথা1-- 

"আর গুণ জার গুণ তর সঙ্গে জায়। 

কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে গায় ॥ 

শ্বজন!সম্বন্ধ হয় পিও ঠেকে মাথে। 

ধর্্ের বিচার নাহি কুল রয় জাতে ॥ 

রগড পিও বলাৎক।|র বিপধ্যায় পাই। 

ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহি গ।ই॥” ইত্যাদি। 

নীলকান্তভট্রের এপরালীকারিকা” নামে একখানি গ্রন্থ 

পাওয়। গিয়াছে, এই গ্রস্থথানির রচন[কাল প্রায় হুইশত বর্ষ 

হইবে । রাট়ীয় পিরালীসমাজের কতক্ট। পরিচয় অতি সরল 

ও প্রাঞ্জলভাষায় ইহাতে বণিত হইয়াছে। 

এ সকল গ্রন্থের পর প্রায় শত[ধিক বর্ষ হইতে চলিল, 

নূলাপঞ্চানন রাট়ীর সমাজের দোষগুণ-সমালোচনার জন্য এক 
বৃহৎ কাঁরিক!। রচনা করেন। তাহার কারিকা যেমন মধুর, 

তেমনি হদয়স্পশী, তেমনি শ্লেষোক্তিবছল, তেমনি সমাজের 
নিখুত চিত্রজ্ঞাপন। সমাজতত্বাভিজ্ঞ কুলজ্ঞ ভিন্ন সাধারণে সহসা 

এই গ্রন্থের মন্ধরগ্রহণ করিতে পারিবেন না। নমুনা এইরূপ-- 
“ক্ষি কবযাদুর কুল, তিত করলে আধ। মূল, 

শ্রীধর সমান ছিল ডাঁক। 

বিধি কুলে হৈল যা: নৈলে কেন জয়রাম, 

এখন কুলের এক খাক॥ 

গছ্ঠে রচিত। ইহাতে বর্তমান কুলীন-সমাজের নাম এবং সেই 

সেই সমাজে যে যে কুলীনসস্তানের বাস তাহার সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় আছে। 

রাটীয়কুলজ্ঞদ্িগের নিকট 'মূল' নামে অংশ ও বংশপরিচায়ক 

এক বৃহত গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, ইহার ভাষা না সংস্কৃত না বাজালা। 
উভয় ভাষার অপামশ্রণ। প্রাচীন মিশ্র ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির 

আদর্শে শতাধিক বর্ষ মধ্যে এ সকল “মূল, সক্কলিত হইয়াছে । 
এই মূলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্ষণদমাজের ভিতরক|র অনেক গুহতন্ব 

জানা যায়। 

বৈদিক ব্রাহ্মণর্দিগের কল কুলগ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায়, কেবল 

ছুই একখানি ক্ষুদ্র দোযাবলী বাঙ্গাল! ভাষায় পগ্চে রচিত 

হইয়াছে । ইহাও সম্ভবতঃ ইদানীন্তনকালে রাচীয় মেলমালার 
অনুকরণে রচিত হইয়া থাকিবে । 

বঙ্গদেশে যে সকল গ্রহবিপ্র বান করেন, তাহার্দেরও অনেক 

কুলগন্থ আছে, তন্মধ্যে রামর্দেব আচাধ্যের (নদীয়া বঙ্গবমাজের) 

কুলপঞজী, কুলানন্দের রাট়ীয় গ্রহবিপ্রকারিক! এবং গ্রহবিপ্রকুল- 

বিচার এই তিনখানি প্রধন। গ্রহবি প্রকুলগ্রস্থকারগণের মধ্য 

কুলানন্দকেই আমরা সর্ব প্রধান বলিয়া মনে করি, তাহার রচনা 

বেশ প্রাপ্তল ও সুললিত। 

কুলানন্দের ভাবার পরিচয় যথা. 

“কন্য(গত কুল ছিল কুলের হণ ভঙ্গ । 

কুলানন্দ বলে সন তাহাগ প্রসঙ্গ ॥ 

লামিগ।য় কুলভঙ্গ কড়হ কলিজ।ন। 

কাশ্ঠপ এড়োবেতে ভবদন্ধগ হইলেন বংশজ ॥ 

এদোতেদার গৌতনের কুলের হল নাশ । 

ভিন্ভিনিতে এপে তিনি কথিলেন বাস ॥ 

গৌডে গোবিন্দ করেন কুলব্যবহান ॥ 

মধারাঢ়ে পুজাপু্জ! পরশরামের স্থান । 

অন্রাড়ে মেগিবন্ধ স্থন কুটুন্ব প্রমাণ ॥ 

ঘটক দ্বারহাট! বলি কগিল গে।কুল। 

কলিজানের কুলনষ্ট করেন বাতাওুল |” ইত্যানি। 

বঙ্গভাষায় যত জাতি ও সমাজের কুলগন্থ রচিত হমাছে। 

তন্মধ্যে এদেশীয় কায়ন্থগণের কুলগ্রন্থ সংখ্যায় 

অধিক এবং অপব জাতির কুলগ্রস্থ গুপি অপেক্ষা 

বহু প্রাচীন। কায়স্থসমাজের সমীকবগাদি বিষয়ক কোন কোন 

কায়স্থ-কুলগ্রস্থ 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (কুলপঞ্জীশাখা) [ ১৬৪ ] বাঙ্গাল! গালা সাহিতা(কুমপপ্রীশাখা) 
পপ পপ কপ পিস সপাপাপ্নপস্পপ ঢট 

প্র বান মিত্রের মহাৰংশের অনুকরণে রচিত হইলেও সেই আছে। পরবর্তী লোকের হা! লোকের হাতে এই কুলাজীর তাষ! কিছু 
কুলগ্রন্থসমূহের কোন কোনটার ভাষ, ভাষা ও বর্ণন! ফ্রবানন্দমিশ্র 

হইতে অর্থাৎ চারিশত বর্ষেরও বেশী প্রা়ীন বলিয়া মনে হইবে । 

চারিশ্রেণীর কায়স্থের কুলগ্রস্থের মধ ভউত্তরারাটীয় কায়স্থ- 

গণের কোন কোন কুলগ্রন্থ সর্ধ'প্রাচীন বলিয়া মনে করি। 

তগ্মধ্যে প্শ্যামদাসী ডাঁক” উল্লেখযোগ্য । বাঙ্গালা ভাষা 
আলোচনায় আমর! দেখাইয়াছি যে, ডাক ও খনার বচন খুষ্টীয 
১৪শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী, অবশ্ঠ এ সকল গ্রন্থ জ্যোতিষ ও গৃহ- 
স্থালী সন্বন্বীয়। কিন্তু আমর! শ্যামদাসী ডাকেও পূর্বববর্ণিত 

ডাকের ভাষাই পাইতেছি। অধিক সম্ভব, বঙ্গভাঁষায় যখন 
প্রথম কুলপরিচায়ক পুস্তক রচিত হইতে থাকে, তখন এদেশে 

ভাকের বচন সর্ধত্র প্রচলিত থাকায় এবং কুলাচাধ্যগণ বিবাহ 

সভায় ডাঁক দিয়! কুলজী আওড়াইত বলিয়! শ্বামদাসের কুলগ্রস্ 
*শ্যামদাসী ডাক” নামেই পরিচিত হইয়। থাকিবেক। গ্ামদাসের 
ডাকে অল্প কথায় সন্কেতে কুলপরিচয় দেওয়৷ হইয়াছে যথা-_ 

অথ সিংহ ডাক। 

“জীবধয়ে বিঞুদাস শ্ীধরে মধুরা। 

পভে লেভে দড় হুই পর্বতে বনুড় ॥ 

নারদে গোদাই গণি সাঁধেতে সম্তোষ। 

গোবিন্দে পরমানন্দ জায় শিধরাম ঘোষ ॥* 

অথ জাঘুয়া বংশ ডাক। 

মাধে লেখি পক্ষ তিন। 

দুর্ঘদ্য় অজয় ঘংশহীন ॥ 

মহেশ্বর রাঘব ধন্। 

মহেশ্বর তায় আগুগণ্য ॥ 

মণ্ডলমাহ্িলী ডাক। 

বিশ্বাস দত্তিদারে পাক ॥ 

ডাকে পাকে উভয় ধস্ত । 

মীলাদ্বর ভাল আগুগণয॥ 

কংসাবংশের সি ডাক। 

মূলে সঠি খাট গাক ॥ 

সস্ভোস নিকসিধাগ। 

মুকুট ভয়ে পরিভাগ ॥ 

ছিপতি লুটে মাঠ গাই। 

ছিমুখ পরার্ধ পাই ॥ 

কহিল বিশ্বানকুল। 

ভ|কে তু পাকে মুল ।* ইত্যাদি 
( গু/মদ(সী ডাক--প্র/চীন পুথি) 

স্টামদাসের প্ডাক” ছাড়া তাহার রচিত উত্তররাট়ীয় কুল- 

পঞ্জিক্কা পাওয়া গিয়াছে। এই পৃস্তকে গ্রস্থকারের পরিচয় 

সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্ামদাসী উত্বরবাটীয় 
কারিকার প্রারস্ত এইরূপ--. 

“অথ ফুলালী স্তামদামী-- 

বাঁচ্ছ দৌকালীন ছুই অজোধায় ঘাম। 

মধুরায় মৌধগালয গুনেত প্রকাস ॥ 

ঘটগ্রামে ধিশ্বাসিত্র জানে সর্ববজন। 

হরিম্বারে আছিলেন ফাঁন্তপনন্দন ॥ 

পঞ্চমুনি পুয়োহিত জান পঞ্জন। 

মুনির নাগে গোত্র তার করিল লিখন ॥ 

লী করেম কণ্ধ বাচ্ছেয় ক্োঁওয়। 

স্কে কারণে সিংহ নাম খুলা মুনিবয় ॥ 

মৌকাজিন মহাশয় কথাল্ বৃহস্পতি । 

ঘোষ ধলিয়! ভাহার রাখিল খিয্লাতি ॥ 

হরিতে ভকতি ঘড় মৌদ্পাল্য তনয়। 

দাস বলিয়। আখ্যাতি রাখে মহাশয় ॥ 

মন্ত্রণায় মিত্র নাম দত কছে দালে। 

পঞ্চধরে পঞ্চরাস! কুল অনুক্রষে ॥ 

য়ামনিগামে সর্ধবানন্দ জানে সর্বজঙ। 

জঙ্দীনাথ দাস ছিল তাহা নন্বব॥ 

তাহার হইল নুত কৃষ্ঃবন্লয। 

ফরণকারণে তি হে সভ।র ছুল্লব॥ 

কৃষ্ণবনযন্ত শ্রীষ্ভামদাস। 

ভ্রীকরণের কুলাঁজী করিল প্রকাশ ॥* (প্রাচীন পুথি) 

ডাকের ভাষায় ও কারিকার ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। 

শ্ামদাসের পর ঘনশ্ঠাম মিত্র ও শুকদেব সিংহ নামে দুইজন 

কুলাচাধ্য বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ রচনা! করেন, তন্মধ্যে ঘনশ্ঠামী 

ঢাকুর, ঘনস্তামী কক্ষোর্লাস, শুকদেবী ও শুকদেবের কক্ষানির্ণয়, 

শুকদেবী গ্রামনির্ণ্ এবং গুকদেবের ঢাকুরী এই কয়খানি 
প্রধান ও অতি প্রাচীন বলিয়৷ মনে হয়। এ ছাড়া ছিজ 

ঘটকসিংহের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, দ্বিম সদাননোর ঢাকুরী, 

ছ্বিজ সদানন্দের বঙ্গাধিকারী-কারিকা, জনমেজয়ের নিরাবিল- 
ঢাঁকুরী, ধনঞ্জয়ের কক্ষানির্ণয়, অভিরামমিত্রের ঢাকুরী, বল্লভের 

গ্রামতা বনিরয়,জয়হরিসিংহের কক্ষোক্লাস, বংশীবদনের কুলপঞ্চিকা, 
কুলানন্দের কারিকা, দ্বিজ রামনারায়ণ ঘটকের কুলপঞ্জিকা 

প্রতৃতি পুস্তকগুলিও এ্তিহাসিক সাহিত্য হিসাবে অতি মূল্যবান্। 
কুলানদ ও হিজ রামনারায়ণের পুস্তক ব্যতীত অপর সকল 

উত্তরাটীয় পুস্তকগুলিই ছুইশত বর্ষের অধিক প্রাচীন। এ সকল 

পুস্তকের ভাষা সরস ও সহজ হইলেও এত রহম্তময় ও সাঞ্চেতিক 
ষে উপযুক্ত কুলজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন রীতিমত অর্থগ্রহ হওয়া 
কঠিন। উক্ত কুলগ্রসথ ব্যতীত উত্তর়রাীন্র সমাজে আরও হত 



বাঙ্গালা সাহির্তী (কুলপল্ভীশাখা) 
স্্ঞস্ম্ শিস 

কুলজী আছে, তত্মধ্যে গ্রস্থকারের নাম না থাকায় উল্লেখ করিতে 
পারিলাম না। নিয়ে গুকদেব সিংহ ও ঘনশ্তামমিত্রের রচনার 

পরিচয় দেওয়া যাইতেছে-_- 
১ম--শুকদেবী ঢাকুরে-_. 

“উদয়কুলে সভে বলে অশেষ কুলের গতি । 

হান হাসিঙ্গে জনাজাত লিখিয়ে সংপ্রতি ॥ 

রঘুতে গ্রহণ চারি শুস্ব ধার! তিনে । 

আগে বল্নভে রাজারাম সরস ভাষ মীনে ॥ 

দোকানি হইতে কানু অনুধবজ পটদেশে। 

ত্রিপুরারি মীরাটী রাজভোগ শেষে ॥ 

অখরমখরধার। সুতা। যজ্ঞদান। 

উচিত কুলে কালীঘোব উজান জজান ॥” (গুকদেখী) 

২য় ঘনশ্তামী ঢাকুরে--"অথ প্রভাকর সিংহ বংশ । 

“প্রন্তে গোপী জোগজানি।  বেনীর খসি গে।পীর ঘয়ে। 

জোগে ছাতিন! জুগলখানি ॥ রঘু ধন্মাদেশে পরে ॥ 

যেনীর হাসি রামানন্দ । রামানন্দ অস্বঘাঁটে । 

খসির বলে কক্ষাকন্দ॥ বির্দভূমি মণ্ডতটে | 

প্রভলেভে ঘন দাস। ধার! রাম সাম হরি। 

দেসধিদেসে লিখি যান ॥  মহেসসিষচত্তী ধরি 

দেবী কান্দি শৃম্ত অংশ। পাটুলিতে ্যামদেশে। 

অস্বঘাটে বিঝুবংস ॥ হরি তুঙ্গদেসে বাসে ॥ 

পরে চণ্ডী দৌষেগুনে। 

জে ছুই দেসে সুদ্ধ ভনে॥ 

সীত। মুনি ঘোঁসে যাঁসা। 

সেসে ধা কেসে আসা ॥ 

মহেসকুল ধর্দমপথে। 

সিব নিল সিদ্ধমতে ॥ 

রূপ প্রভাস রস হীর|। 

মনিমল্লিক পরট বির! ॥ 

খাসাঘংশ অংসধনি। ঘনশ্/।ম নিকাঁদ কুল। 

করট কিরা গরট মনি  কঞ| দিল ভাবের মুল ॥” 

উত্তররাটীয় পূর্বতন কায়স্থ কুলাচার্যগণ সংস্কৃত ভাষাতেও 
বেশ দক্ষ ছিলেন। কারিকা, সমীকরণ ও দক্ষোল্লাসের মধ্যে 

মধ্যে তাহাদের রচিত সংস্কৃত শ্লোকও দৃষ্ট হয়। 

উত্তরাট়ীয় কাঁয়স্থসমাজের যেরূপ বিশাল কুলজী সাহিত্য 

রহিয়াছে, ঘক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থসমাজের বাঙ্গালা কুলজীগুলি একত্র 

দক্ষিণরাটীয় করিলে তদপেক্ষা অনেক বড় হইবে। এই 

কারন্থ-কুলজী সমাজের ২৭খানি ঢাকুরী, খানি কারিকা ও 

ছোট বড় ১১* খানি কুলপঞ্জিকা বা অংশ-বংশ পরিচায়ক পুস্তক 

পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে মালাধর ঘটকের দক্ষিণরাট়ীয় 

কারিকা, ঘটককেশরীর ও স্বিজ ঘটকচুড়ামণির কারিকা) 

ঘটকবাচম্পতির কুলপঞ্জিকা, সার্কভৌমের বড় ঢাকুরী, 
বাচম্পতির ঢাকুরী, শ়্ৃবিদ্যানিধির ঢাকুরী, মাধবঘটকের চাকুরী, 

কা্ীনাথবস্থুর ঢাকুরী, নন্দরামমিত্রের ঢাকুরী, রাধামোহন 

প্রঞীতীর ঢাকুরী, ছ্বিজ রামানন্দের মৌলিক বংশকারিকা প্রভৃতি 
চ.8৪৪৪। 

[ ১৬৫ ] 

৪২ 

বাঙ্গালা সাহিত্য (কুলপঞ্জীশাখা) 
স্পস্ট পাস পাকা চিক টের ১৬৩১ ৬৮ শপ কিস পা 

কএকখানি পুস্তক্ই প্রধান। এই সকল কুলগ্রন্থ হইতে কি 
কুলীন কি মৌলিক সকল সমাজেরই সামাজিক ইতিহাস জান! 

যাইতে পারে। এ সকল পুস্তক ব্যতীত দক্ষিণরাঁটীয় কুলসার 
ও কুলসর্বস্য এবং. একজাই কারিকাঁও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শেষোক্ত পুস্তক হইতে দক্ষিণরাট়ীয় কুলপদ্ধতি ও কুলমর্য্যামার 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। দক্ষিণরাটীয় কুলগ্রস্থ 

সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহা ঠিক জানিতে পার! যায় 
না। কোন কোন দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৌড়েশ্বর বল্লাল- 
সেনকেই কুলবিধাতা| বলিয়া স্বীকার করিলেও প্ররূত প্রস্তাবে 

দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থসমাজে এখন বল্লালের কুলবিধি প্রচলিত 

নাই। এখন যে কুলবিধি প্রচলিত, তাহা বস্থবংশীয় পুরন্দর 

খান প্রবন্তিত। বল্লালী-কুল কন্তাগত, কিন্ত পুরন্দরী কুল 

জ্যোষ্ঠপুত্রগত। প্রথমোক্ত কুলপ্রথা কোন কালে যে দক্ষিণ- 

রাটটীক্ কায়স্থসমাজে প্রচলিত ছিল), তাহার কোন প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে যে সকল কুলগ্রস্থ পাওয়া 

গিয়াছে, তাহা পুরন্দরীকুল প্রচলিত হইবার পর রচিন্ত 

হইয়াছে বলিয়া মনে করি। গোপীনাথ বস্থ উপাধি পুরন্দর, 
খান, স্থলতান হোমেন শাহের রাজন্বসচিব ছিলেন, খৃষ্টীয় 

১৫শ শতাবে তাঁহার অত্যুদয়। তাঁহার সময় হইতে দক্ষিণ- 
রাট়ীয় কুলগ্রস্থ রচিত হইতে থাকে। তাহার সময় প্রথম 

যে কুলগ্রস্থ রচিত হয়, তাহা সংস্কত ভাষায়। সেই সকল 
ংস্কৃত কুলপণ্ধী পরবর্তিকালে বিভিন্ন কুলাচার্ধ্য-হস্তে তন্তৎসময়ের 

কুলীনগণের অংশবংশসহ পরিবদ্ধিত হয়! সংস্কৃত ভাষায় সমী- 
করণকারিকা নামে প্রচলিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে সাধারণ 

কুলীনগণের স্থবিধার্থ অনেক কায়স্থ-কুলাচার্ধ্য অংশবংশকারিকা 

সকল লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। এর সকল বাঙ্গালা কারিক৷- 
সমূহের মধ্যে মাসাধর ঘটকের কারিকাই সর্বপ্রাটীন বলিয়া 
মনে হয়। পরবত্তী বনু কুলাচাধ্য এই মালাঁধরের দোহাই 

দিয়া গিয়াছেন। মালাধরের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও অনেক 

প্রতিহাসিক কথা-ভূষিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি__ 
“আটশয় ধিরানই (৮৯২ ) সনে মুলুক দেখিত্তে। 

বাঙ্গালায় বাদশ! আইল দিল্লী হৈতে ॥ 

নবাধ আইল সঙ্গে লয়! মেনাগণ। 

হন্তী ঘোড়! পদাতিক না জায় গণন ॥ 

ধে] থে! দামামা ঘ।জে উটের উপর ডস্কা। 

সমরেত হরসেন নাহি করে শঙ্কা ॥ 

নুরসিংহ রুদ্রসিংহ আইল যেন যমদুত। 

দলপতি গজপতি ক্ষত্রি রাজপুত ॥ 

স্থররিংহ রুদ্রসিংহ দলের সর্দার । 

ঘাদশ। খেয়াতি ছুই দিলেন দুহার ॥ 



বাঙ্গালা সাহিত্য (কুলপত্ীশাখা) 
সপ পপ পাস শী াস্সি পোপ শা ৮৩ 

পূর্ব নাম লুগ্ত হইল কার্ধা জনুক্রমে | 

ঘলপতি গঞ্জপতি সর্বালোকে জানে ॥ 

নান! দেশ ফিরি তুরি আইল! রায়নাতে। 

পুরম্দর খান বনু আইল! বঙ্গদেশ হৈতে ॥ 

মর্ধযাদ। সাগর তুলা সডে সবিনয়। 

লেখাপন়ার কর্ত। হন ঈশানতনয় ! 

আর যত কায়স্থ আছএ মুহুরী। 

লেখাপড়! করে সভে ধনু জাজ্মাকারী॥ 

. ম্বায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত। 

দিব্ন্থান দেখিয়! তবে মনে পাইল! প্রীত ॥ 

ঘারদিয়া পুরদ্দর বৈঠকে ঘসিল। 

দর্বধাফুল নিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল॥ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্থ শূদ্র আমি করে নমস্কার | 

মধ্যাদ| দেখিয়! ভ।ষে নুরসিং কৌয়ার॥ 

পুরদ্দর খান বনু যেন মলয় চন্গন। 

জাহার পরস হৈলে কায়স্থ শোভন । 

দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান । 

দেখিয়। হুনিয়! তাহাদের উল্ল।নিত প্রাণ ॥ 

তাহ! দেখি ছুই ভাই বাঙ্গাল! ভিতরে। 

কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাহারে ॥ 

জত টাক] লগে আমি দিষ এইথানে। 

কুপ। করি কায়স্থ করহ সর্ববজজনে | 

টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তায়ে। 

মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে ॥ 

ঘোষ বন্ধু মিত্র আর মৌলিক জত। 

ব্রাহ্মণ দিলেন সান হয়া হরসিত ॥ 

সমাজ ভ।ধিয়। ন। পান কোন স্থান। 

যৌল সমজ মৌলিকের স্থানেত প্রধান ॥ 

রায়নার দত্ত হৈলে ঘলে সর্বজন । 

আজি হৈতে হৈলেন জাতি শ্রীকরণ। 

এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত। 

ঘটক মালাধর করিল বিরচিত ॥” 

তৎপরে-১০*৮ সনে ছ্বিজ ঘটকচুড়ামণি দক্ষিণরাটীয় 

কারিকা রচনা করেন, এই পুস্তকে তিনি মালাধরের কথা 

উদ্ধত করিয়াছেন । 
উত্তররাট়ীয় ঢাকুরীর আদর্শে দক্ষিণরাট়ীয় সমাজেও ঢাকুদ্ধী 

প্রচলিত হয়। এখন যে সকল ঢাকুরী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 

সার্ধ্বভৌমের ঢাকুরীই সর্বপ্রাচীন কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও লিপি- 

কুশলতায় কাশীনাথ বস্তু ও রাধামোহ্ন সরস্বতীর ঢাকুরীই 
গ্রধান। এখন কাশীনাথের অধস্তন ৫ম পুরুষ বিদ্যমান। তিনি 

১৬ ঘর প্রধান প্রধান মৌলিকের বংশাবলী ও সম্বন্ধ বিচার 

করিয়া গিয়াছেন। তাহার পুস্তক হইতে অন্তর ছৃশ্রাপ্য মৌলিক 

এজন্য এতিহাসিকের নিকট কাশীনাথের ঢাকুরী অমূল্য বলিয়া 

গণ্য হইবে। তাহার পদ হইতে অনেক অজ্ঞাততত্ব বাহির হই- 

য়ছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, কনোজ হইতেই দত্তবংশের বীজ" 

পুরুষ এদেশে জাসিয়াছেন, কিন্ত কাশীনাথ লিখিয়াছেন--. 
প্বীজী পুরুযোতম দৃত্বঃ সদাশিষ অনুর, 

কাীপুর হইতে গৌড়দেশে। 
শ্রীধিজয় মহা রাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ 

কুলাভাব হইল নিজ দোষে |” 

অর্থাৎ ভরঘাজগোত্রীয় পুরুযোত্বম দত্ত শৈব ছিলেন, তিনি 

বিজয় মহারাজের সময় কা্ধীপুর হইতে এদেশে আগমন করেন। 
বল্লালসেনের পিতার নাম বিজয়সেন, তাঁহার শিলালিপি হইতে 

জানা যাঁয় যে, তাহার পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন । 

তাহার পিতামহ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস 

করেন। রাজা বিজয়সেনও আপনাকে “পরম মাহেখর' বলিয়া 

পরিচিত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে শৈব পুরুষোত্তম দত্তকে 

দাক্ষিণাত্য ও শ্রীবিজয়সেনের সভায় সমাগত বলিয়া গণ্য করিতে 
পারি। কাশীনাথের টঢাকুরীতে এইরূপ অনেক অজ্ঞাত 

এতিহাসিক-তত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে» 
কাশীনাথ যথেষ্ট লিপিকুশল ছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ-- 

“ইষ্ট। নিষ্টে শিষ্টাচার বিশিষ্ট ব্যবহার । 

কর্ণতুল্য দানশক্তি ধাক্য সুধাধার॥ 

মুখা।দি নবকুল অঙ্গে শোভ। পায়। 

নবগ্রহগণ যেমত হুমেক্ক আশ্রয় 

লত্যঘাদী জিতেল্িয় বহলোকভর্তা । 

সাধুসঙ্গে আলাপনে গুরুতুল্য বস্ত। ॥ 

ঘংশাবলী পূর্ববাপর ঘটক বন্ন কয়। 

যশ:কীর্তি বুঝি যেন মহোদধি প্রায়” 

বহু কুলাচাধ্য দক্ষিণরাঢীয় কুলীনদিগের ঢাকুরী লিখিয়! 

গিয়াছেন । তন্মধ্যে নন্বরামমিত্রের রচনা আতি সরস, বহু কুলতক্ত 

মিশিত ও গুণদৌষবর্ণনায় বেশ শ্লেষোক্তিময়। তীহার বর্ণনার 

. শ্রেষ্ঠতা হেতু তিনিও সার্বভৌম উপাধি লাত করেন। তাহার 

রচনার নমুনা_- 

প্যাদধ ঘন্থর কুল, ঢুই অঙ্গে সতুল, 
গ্রাথমেত যামভদ্র ধোষ। 

পাডে দেখি গৌরীদাস, জগল্লীথ উপহাস, 
শ্রীবৎস ঘুচায় নিজ দোষ ॥ 

গ্রহণাংশে গুন দা, কামদেব খুচায় ভাব 

দোজগ্রহণ যাদধঘোষ দেখি। 

ছিড়। কুল কৃফাই ঘোষ। কনি খোষে নাহি দোষ, 

নার্বাড়োম আছেন, তার সাক্ষী ॥” 



বাঙ্গালা সাহিত্য (কুলপঞ্জীশাখা) 

বঙ্গজ কারস্থগণের অধিকাংশ প্রাচীন কুলগ্রস্থ সংস্কৃত ভাষায় 

রচিত। কার কায়ম্থসমাজ বল্লালী কুলনিয়মের অধীন । রাজ! 
বল্লালসেন ও তাহার বংশধরগণের সময 

হইতে বঙ্গজ সমাজের কুলগ্রস্থগুলি সংস্কতভাষায় 

রচিত হইয়া আসিতেছে । এ কারণ এ সমাজে বাঙ্গীল! ভাষায় 

বেশী কুলগ্রস্থ নাই। এ সমাজের যে কয়থানি বাঙ্গালা কুলগ্রন্ 

পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিজ বাচম্পতির বঙ্গজ কুলজী-সারসংগ্রহ, 

ছিজ রামানন্দের বঙ্গজঢাকুরী এবং রামমারায়ণ বস্তুর মৌলিক- 

ঢাকুরী উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া দোষ ও ভাব নির্ণায়ক আরও 

বহুতর বাঙ্গাল! পাড়া পাওয়৷ গিয়াছে, তন্মধ্যে গ্রস্থকারের নাম 

না খাকাঁয় এবং কোন্ সময়কে রচিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক 

জানিতে না পারায় এখানে সে গুলির পরিচয় দিতে পারিলাম 

না। এই বাঙ্গালা কুলগ্রস্থসমূহের মধ্যে দ্বিজ বাচম্পতির 

বঙ্গঅকুলজীসারসংগ্রহ গ্রন্থখানি কতকট! প্রামাণিক বলিয়া 

মনে হয়। এই গ্রন্থথানি প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল, পূর্বতন 

বঙ্গজ কুলজীসমুহের সারাংশ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে প্রাচীন কুলগ্রস্থের অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত দেখা 

যায়। ইহার আরম্ভ এইরূপ-_- 

ঘঙ্ৃজ কায়ন্থকূলজী 

“অথ কুলজীসারসংগ্রহ । 

আদিশুর মহারাজা ছিল সেনবংশে। 

কান্কুক্জ হৈতে বিপ্র আনিল এদেশে ॥ 

নয়শত চৌরানই ( ৯৯৪ ) শক পরিম!ণে। 

আইলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে ॥ 

পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোধানে। 

সম্মানপূর্ববকে ভূপ রাখিল| সর্ববজনে ॥ 

যল্প।লমেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ। 

তান ঘংশধর তিহে। ব্রঙ্গপুত্রজাত ॥ 

স্বিতীয় ব্রহ্মার প্রায় করিল নিয়ম। 

অদাাপি আছয়ে সেই নাহি যেশ কম ॥ 

দনুজমাধধ রাজ! চন্ত্রদ্বীপপতি। 

সেই হইল বঙ্গজকায়ন্থ গোষ্ীপতি ॥ 

মেনপদ্ধতিতে হোম মহিম| অপার । 

সমাজ করিতে রাজ। হইল! চিস্তাপর ॥ 

গৌড় হইতে আনিল। কাযস্থকুলপতি। 

কুলাচাধ্য আনাইয়া করাইল। স্থিতি ।” 

বারেন্ত্রকায়স্থগণের প্রাচীন কুলজীগুলি অধিকাংশ বিলুপ্ত 
হইক্বাছে। প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহের মধ্যে 

কাশীরামদাসের বুহত ঢাকুরীর নাম মাত্র 

গুন। যাঁয়। প্রায় ছুইশত বর্ষ হইল, যছুনন্দন বারেন্্র-টাকুর 
করেন। যছুনদ্দন এইকসপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন-- 

ঘারে কাযস্থকুলজী 

[ ১৬৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (কুলপঞ্জীশাখা) 
২ শি শশী শীল টা শিশীকি শপ ০ টে সি 

“গুন সভে কহি এধে কর অধধান। 

কায়ঙ্থঢাকুর মধ্যে ঘেমন প্রমাণ ॥ 

উত্তমসমাজ মধো কোল।ঞচেতে হাস । 

কাযস্থপ্রধান মেই নাম কাশীদাস॥ 

সংকুলে উদ্তব তার জানে সর্বজরমে। 

আজম ত্রান্ধণসেবা কৈল সবতনে ॥ 

যযে আদিশুর রাজ! মহাযঞ্ঞ কৈলা। 

পঞ্চ ব্রাঞ্ষণ আর পঞ্চ কাযস্থ আইল! ॥ 

তাহাতে কুলজী শাষ্টি কৈশ্র দাসধর়। 

ধল্লালমধ্যাদ| পরে হৈল বছতর॥ 

সেই আদবের মত চলিনু লিখিয়! | 

ইথে অপরাধ শত লইব। খমিয়! ॥* 

সুতরাং বছুনন্ন কাশীদাসের গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
বুঝা যাইতেছে । যছুনন্দন আরও লিখিয়াছেন-- 

“যাহার বংশের লোকে ধল্ল।লমর্ধ্যাদ]। 

নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদ। ॥"* 

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, দক্ষিণরাট়ীয় ও বঙলগজ 

কায়স্থপঞ্চকের ৫ জন বীজপুরুষের স্যায় বারেন্দ্র কায়স্থগ্রধান-* 

গণের বীজপুরুষগণও ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাকে ) গৌড়দেশে 

আগমন করেন। এ সময়ে বল্লালসেনের কুলমর্ধ্যাদা প্রচলিত 

হয় নাই। বাস্তবিক ১০৭২ খুষ্টাব্ধে বল্লালসেনের পিতা 

বিজয়সেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। বঙ্গজ- 
কুলজীসারসংগ্রহে ছিজ বাচম্পতি ইহাকেই সেনবংশীয় আদিশুর 
বা প্রথম বীরনৃপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কাশীনাথ 

বন্থুর ঢাকুরীতে ইনি *শ্রাবিজয় মহারাজ” নামে প্রসিদ্ধ । 

যছুনন্দনের ঢাকুরগ্রন্থে বারেন্ত্র কায়স্থ-সমাজের সিদ্ধ ও 

সাধ্যঘরের অনেকট ইতিহাস পাঁওয়া য়ায়। যছুনন্দনের পরেও 

বারেন্্রসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বংশেব বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য 

কতকগুলি ক্ষুদ্র ঢাকুর রচিত হইয়াছে, তবে এগুলি সেরূপ 

প্রামাণিক বলিয়৷ গৃহীত হয় না। 

বঙ্গের নানাস্থানের গন্ধবণিক্ সমাজেও কতকগুলি কুলগ্রন্থ 

গ্রচলিত আছে, শুন! যায় এতম্মধ্যে আমরা 
গদ্ধবণিক-কুলজী ৃ্ 

তিলকরাম রচিত একখানি ও পরশুরাম রচিত 

"অপর গন্ধবণিক-কুলগ্রস্থ পাইয়াছি। এই হুই পুস্তকের মধ্যে 

তিলক্রামের কুলপত্রীই আকারে কিছু বড়। তিলকরাম এই- 

রূপে কুলজী আরম্ভ করিয়াছেন--- 

"অধধান করি সভে করছ শ্রবণ। 

গন্ধবণকের পূর্ধবজন্ম বিবরণ ॥ 

বেমত প্রকারে গন্ধধণিক জন্মিল। 

মহামুনি ব্যাস ব্রচ্মপুরাণে লিখন ॥ 



| $ 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (কুলপন্ীশাখা) [১৬৮] বাঙ্গাল! সাহিত্য (কুলপঞ্জীশাখা) 

দক্ষনাষে গ্রজাপতি সতী নামে কন্ঠ । “নিরঞ্ন দান সে ব্রাঙ্গণের নফর়। 

শিব বিন! যোগ্য ঘর নাহি দেখি অন্য ॥ তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর ॥ 

সম্প্রদাম কৈল তারে দক্ষ মুনিবর। দুত দিয়! ডাকিয়! তাহারে আনিল। 

বজ্সকালে মহাদেঘে ফৈল অনাদর ॥ প্রায় পালন হেতু তারে নিয়োজিল ॥ 

শিবনিল| শুনি দাক্ষায়ণী অভিমানে। র্ পুত্রষৎ করিয়। পাঁলিল প্রজাগণ 

আপ্ত দেহ তেজিল দক্ষের ভবনে ॥” ইত্যাদি। ছ্বিজপাত্র নাম থুইল সে কারণ ॥* 

তৎপরে হিমালয়ে দেবীর জন্য ও তগন্তা, গন্ধাস্থরের শিবৈশ্বয্য 

লাভের জগ্ সাধনা, গৌরীকর্তৃক গন্ধাস্থুর ৰধ, গৌরীর বিবাহো- 

দ্যোগ, গন্ধাধিবাঁসন হেতু গন্ধদ্রব্য প্রয়োজন হওয়ায় পশুপতি 

হইতে চারিজনের উৎপত্তি, তাহাদের গন্ধদ্রব্য আনয়ন ও গন্ধ- 

বণিক খ্যাতি। গঁদ্ধিকবণিকের বংশাবলী ও সমাজ পরিচয় 

গ্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুললিত কবিতায় লিখিত হ্ইয়াছে। 
কবি তিলকরাম এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন-_ 

“চন্ত্রকুলে উতপতি কৌশিক খধিগোন্র। 

পিত। শিবপ্রসাদ লাহা গদাই লাহার পৌন্তর। 
লক্ষণ লাহার নাম (1) প্রপিতামহ। 

জ্যাতিগে।ঠী জাহারে করিল! অনুগ্রহ ॥ 

মহতৎপদ দিয় করিল জে চমৎকার । 

সেই হইতে খ্যাতি নাম চন্দ্র সরকার ॥ 

কহে ভিলকরাম চন্দ্র আত্মমভিলাষ। 

পূর্বপুরুষের স্থান জল্কি নিধাস॥ 

অন্লাকাজ। হইয়া আইল| লোপামুখী। 

গন্ধবণিকের জন্ম কুলমীতে লিখি ॥” 

পরশুরামের পুস্তক তিলকরামের পুস্তক হইতে প্রাচীন 

বলিয়। মনে হয়। কাহারও মতে, ইনি গন্ধবণিকবংশের 

পুরোহিত ছিলেন। ইহার পুস্তক ক্ষুদ্র, রচনা সরল। তিলক- 

নামের পুস্তক মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পরণু- 

রামের পুস্তকে সেরূপ শ্লোক দেখিলাম না। 

বঙ্গের নানাস্থানে তাঁঘুলিসমাজেও কুলগ্রস্থ প্রচলিত আছে। 

তন্মধ্যে দ্বিজপাত্র পরশুরাম রচিত তাঘুলিব 

কুলজী দেখিয়াছি। এখানি দুইশত বর্ষের 

প্রাচীন হইতে পারে। পুস্তকের আরম্ত এইরূপ-- 

প্বন্দিব তান্বুলি গোঠীচরণ কমলে। রর 

জাহার প্রসাদে প্রাপ্ত বাসন! কলে 

জ্ঞাতি বন্ধু যাদ্ধব বনিয়। একাননে। 

নিষ্পাপ শবীর হয় দর্শনে স্পর্শনে | 

পদরেগু পরসে গাপের পরিত্রাণ । 

দর্শনে দুর্গীতি দূর দীপ্ত হয় প্রাণ ।” 

এই পুস্তকে তাছ্থুলিজাতির উৎপত্তি ও সমান্রের সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় আছে। গ্রন্থকার এইরূণে আপনার পরিচয় দিয়াছেন-- 

তালি কুলজী 

ব্ঙ্ীয় তন্কবায় সমাজের তিনখানি কুলগ্রস্থ পাঁওয়! গিয়াছে । 

এই তিনখানির মধ্যে মাধবের পশুত্রগ্রন্থ” খানিই প্রথম, প্রায় 
তিনশত বর্ষের প্রাচীন হইবে। এই প্রাচীন 
পুস্তক সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, এই স্থত্রগরস্ 

অবলম্বন করিয়া কিছ্বর দাস ওরফে তিলকরাম “সন্ধন্্ীচারকথা” 

নামে এক বৃহৎ ততস্তবায় কুলজী রচনা করেন। কিস্করদাসের 

পুস্তক তিনথণ্ডে বিভক্ত--১ম শিব্দাসের সবিস্তার জন্মকথা, 

বিশ্বকর্ার বয়ন শিক্ষা! দাঁন, শিবদাসের বংশধরগণের নাঁম, গোত্র 

ও পদ্ধতির পরিচয় ; ২য় খণ্ডে শিবদাঁসের বিস্তৃত পরিচয় প্রসঙ্গে 

চারিপুত্রের জন্মমাম ও জন্মতিথি, তাহাদের বিবাহকথা, পুত্র 

চতুষ্টয় হইতে ১৮টা পদ্ধতি ও ৯টা গোত্র হওয়ার প্রসঙ্গ, বিভিন্ন 

গোত্রের সমাজ বা গাঁঞ্ি নির্ণয়ঃ গন্দেশ্বরী ও শিবদাস প্রসঙ্গ, 

শিবপৃজাবিধি ৩য় বা শেষ খণ্ডে শিবদাসের বংশবিস্তার প্রসঙ্গে 

বিভিন্ন গ্রামবাসী বিভিন্ন শাখার সংক্ষেপে পরিচয়, গোত্র, পদ্ধতি 
ও ছত্রিশ ঘরের নাঁম এবং বাসগ্রামনির্ণয়, কুলপদ্ধতি বা উত্তম, 
মধ্যম ও অধম ঘর নির্ণয়, কুলীন প্রশংসা । কিন্কর দাস পুত্যক- 

শেষে এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন-_ 

তস্তবায় কুলজী 

“ছুই পুত্তক কৈল দিয়! শীকিষ্কর নাম। 
প্রথমে কিন্কর হ্বিতীয়ে তিলকরাম ॥ 

শিষপুরাণ দেখি শুনি মাধধ রচন। 

মীধবের শৃত্রে আমি করিল বর্ণন & 

তিন গ্রন্থে কুলামীর কৈলা সমাধান। 

সন্ধন্্ আচার কথা শুনে পুণ্যবাঁন্ ॥ 

পুরন্দরকুলে জন্ম বর্ণে তিলকরাম। 

কি্বর বলিয়। আমার প্রথম আখ্যান । 

যোলসত্বরি (১৬৭) শকে সুত্র দেখি কফৈল। 

হরি হরি ঘল কথ! সমাধান হৈল ॥” 

কিঙ্করদাসের কুলক্থায় অনেক রাঁগরাগিণী দৃষ্ট হইল। 
সম্ভবতঃ এই পুস্তক তন্তবায়সভায় গীত হইত। তাহার পুস্তকে 

তিনি কৰিত্বের ও রচনার বেশ পরিচয় দিয়াছেন । যথা-- 

“পলক পলক ফিরিয়! নলক রাগের বলক উঠে। 

রাগ্ের আলাপ রাগিণী বিলাপ ভাষের প্রলাগ ছোটে ॥ 
সনি শব হল। গত দেয়ার নর যত। | 

মুত তরুষর় রসেয় চর. তেল গুধর শত। 



গুনি জহি গা গান*লহরী, রাগযানিসী রক | 

নয়।ন বয়ন বাহিয়। সঘন প্রেমে ভ্রধিল অঙ্গ” 

বঙ্গীয় সদেগাপসমাজের বহু কুলগ্রন্থের কথা শুনা বায়, 

সঙ্াপ-কুলজী. তধ্যে আমরা মণিমাধবের “সদেগাপ- 

কুলাচার” নামক পুস্তকখানি মাত্র দেখিয়াছি। 
এই পুস্তক বেশ প্রাঞ্জল ও সরস কবিতাপুর্ণ ; প্রায় ছুইশত বর্ষ 

হইল রচিত হ্ইয়াছে। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০। গ্রস্থারস্ত 
এইরূপ--. 

“পুর্বে নাহি ছিল মহী, তাঁর কথ! শুন কহি, 

ভূত ভবিষ্যতির প্রমাণ। 
ঘুগ প্রলয়ের কালে, পৃথিবী ভাসিল জলে, 

একামাত্র ছিল! ভগযান্ ॥ 

হন্তপদ নাহি তার, দশ দিক্ শম্যাকার। 

দুই চারি দশ দিগ.পাল। 

আদ্য শক্তি এক কায়া, কে জানে তাহার মায়া, 

জলেতে ভাসিল কত কাল ॥ 

সৃষ্টির কারণ হরি, মনে অনুমান করি, 
তনুতে বাহির হৈল শক্তি । 

আদ্যাশক্তি নার।য়ণী, বাণাপাণি সনাতনী, 

সৃষ্টি করিবারে দিল। যুক্তি ॥* ইত্যাদি 

এই পুন্তকে সদেগাপের উৎপত্তি, পদ্ধতি ও সমাজের বিবরণ 

বর্ণিত হইয়াছে। 
এততিন্ন রামেশ্বর দত্তের তিলির কুলগ্তী, মঙ্গলের সুবর্ণবণিক 

কারিকা এবং সাহা, তেলি, মালাকার, কলু* কৈবর্ত, নমঃশৃদ্র 

প্রস্থৃতি সমাজের সমাঁজ-জিজ্ঞাসা নামে কতকগু'ল ক্ষুদ্র পুশ্তক 

পাওয়া গিয়াছে । এ সমস্তই পয়ারে রচিত। ভাষা পূর্ববস্তী 

কুলজীর স্যায়। 

বাঙ্কালার সামাজিক ইতিহাস বা কুলগ্রন্থ ব্যতীত, বাঙ্গাল! 

ভাষায় আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এ্রতিহাসিক কবিতা 

ও কাব্য রচিত দেখা যায়। এঁ সকল পুস্তকের মধ্যে কোন কোন 

পুস্তক এরূপ তৌগোলিক বিবরণে পূর্ণ যে, সেই সকল পুস্তক- 

মধ্যগত ভূগোল বিবরণ সঙ্কলন করিলে উহাদিগকে একমাত্র 

ভূগোল বলিয়া! প্রতীতি হয়। এ্রতিহাসিক কবিতা বা কাব্যের 

মধ্যে সকল গুলিই সম্পূর্ণভাবে বংশাখ্যান ও ধারাবাহিক ঘটনা 

সমাশ্রিত নহে, তবে উহীঘ্ধের মৌলিক বিষয়গুলি যে একে- 

বারেই প্রমাণশৃন্ত এপ বৌধ হয় না। ভাষায় রচিত রাজাখ্যান 

সমূহ, মহারাষ্ট্-পুরাণ ও ত্রিপুরার রাজযালা প্রভৃতি পুস্তক এই 

শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। এত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক ঘটনা 

সমাপ্রিত ঝা স্থানের মাহাত্মজ্ঞাপক যে সমস্ত কবিত্বমযী স্বীর্তিগাথা 

য় যায়, তাহাদেরও এই শ্রেণীতে গণ্য কর! যাইতে পারে। 

নিম্নে সেইরূপ কএকথানি পুস্তকের পরিচয় দিতেছি। 

এসো] ৪৩ 

রাঁজমালা-_বাঁদাল! পদ্যে লিখিত একখানি শ্রাচীন ইতি. 
হাস। ব্রিপুয্ার মহারাজ ধর্শমাণিক্যের সময় 

(১৪১৭-১৪৩ন খুঃ অঃ ) হইতে এই রাজমালা 

কাব্য লিখিত হইতে থাকে। ইহার রচয়িতা শুক্রেশ্বর ও 
বাণেশ্বর নামক হুইজম ব্রাহ্মণ । তাহারা রাজার সভাসদ ছিলেন। 

পুস্তক মধ্যে পুস্তকের উৎপত্তির কারণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 

শুত্রেস্বর ও 

বাণেখর 

"্্রীধন্দমাপিক্য দেখ অপুর সম্ভতি। 

রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমাল! পুথী ॥ 

পুস্তক ুনিলে ভূগে পূর্ধ্ব রাজকথ|। 

ততঃপর নৃপচর্ধ)। ন। হইছে গাথ| ॥ 

অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি। 

পয়্ারে লিখাহ তুমি রাজমাল! পুধি ॥ 

শুন শুন বলি যাণ চতুর নারায়ণ। 

রাজবংশের কথ। কিছু কহত অখন ॥ 

গ্রজাকে পালন করে পুজের সমান। 

তেদ দণ্ড নাম দান নীতিতে প্রধান ॥ 

সভাসদ অ।ছে যত ব্রান্মণ কুমার । 

যাণেশ্বর শুক্রেশ্বর ধিদযাতে অপার ॥ 

ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহল্পতি গণি । 

সেই মত দ্বিলগণ হয় মহামানী ॥ 

ছুলভেন্জ্ নামে ছিল চণ্ডাই গ্রধান। 

পূর্ব্বকথ। জানে সেই অতি সাধধান ॥ 

রাজার মভাতে হয় শাস্ত্রের কথন। 

নান! শাস্ত্র আলাপন করে স্বিজগণ ॥ 

সিংহাসনে একদিন বণিয়! নৃপতি। 

ধংশ কথা জিজ্ঞাদিল সভাদদ্ প্রতি | 

শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর ছুই খিজধর। 

চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥ 

নান! তন্ত্র প্রমাণ করিয়। তিন জন। 

রাজারে কহিল তিনে বংশের কখন ॥ 

রাজন্ালিকা আর যোগিনীমালিক1। 

বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষ্মণম।লিক। ॥ 

হয়গোরীসম্বাদ আছিল ভল্মাচলে। 
নঘখও্ড পৃথিষী কহিছে কুতৃহলে ॥ 

এ চারি তস্থ্েতে আছে রাজার নির্পয়। 

রাজাতে কহিল কথ। তিন মহাশর ৪” 

যে সময়ে এই রাজমাল! রচিত হইতে আরম্ত হয়, সেই সময় 
বা তাহার পরবর্তিকালে বঙ্গের কোন কোন রাঁজবংশে বংশাবলী 

রক্ষার জন্য সংক্ষিগত রাজমাল! সম্কলনের প্রয়াস হইয়াছিল। 

আমরা প্রন্প একখানি সংক্ষিপ্ত রাজমালা হইতে নিম্বে 
তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম-- 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (ইতিহাসশীখা) 

"্যযাতি রাজার পুত্র দুর্ধ্য নাম যায়। 

ভাব বংশে দৈত্য রাজ| চক্র ঘংশ সার ॥ 

ভাহান তনয় রাজ। ভ্রিপুর নাদ ধর্থে। 

সপ্ত গত্ধী গর্ভে ক্রিলোচন রাজ! জঝো ॥ 

জাহান তনয় ছেল দক্ষিণ তৃপতি। 

তন্ত পু তৈদক্ষিণ রাজ! চারুমতি ॥ 

ভগ পুণ্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপাল। 

জাঙ্গ গু হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশান ॥ 

ত্ত পুত্র ধর্মমত রাজ-নীতি অতি । 

ভান পুত্র ধর্দপাঁ হৈল নয়পতি ॥ 
ভন্ত পুত্র হুধর্্ ছিলেন মহা রাজ! । 

সান দত তরঙ্গ হৃথে পালে গুজ। ॥ 

তস্য পুত্র দেবাঙ্গ? হইল মতিমান। 

ভান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান” 

১ মহারাপ্রপুরাণ-_গঙ্গারাম*বিরচিত। বঙ্গে ও উড়িষা! 

প্রদেশে বর্গীর হালাম! লইয়া লিখিত। পুথিখানি তারিখ শকাবা 
১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল» ১৪ই পৌষ। বাঁঙ্গালা ১১৩৪ সালে 

পলাশীপ্রাঙ্গণে ইংরাজ ও নবাবে যুদ্ধ হয়। সুতরাং গ্রন্থখাঁনি 

তাহার ৬ বৎসর পূর্বে লিখিত £-- 
“সনকর! মোকামে জি তান্কর আইল। 

মনহবর! দউড়াইয় কি গঙ্গারামে কইল ।” 

ইতি মহীরাষইপুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাক্ষর পরাভব। শকাবন্দা ১৬৭২ ইত্যাদি। 

নযাৰ আঁলীবদ্দীখার রাজত্ব সময়ে ১৭৪১ খুষ্াবধে বা 
১১৪৮ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের বাঙ্গালায় প্রথম আগমন ঘটে 

এবং ভাঙ্করের হত্যার এক বৎসর মধ্যেই বর্গী-বিদ্রোহের দমন 

হয়। সুতরাং পুথিখানিও সেই ঘটনার আট বৎসর মধ্যে 

রচিত হইয়াছিল । 
জ্রীমস্তাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়া মহধি বেদব্যাস যে কৌশলে 

পুরাণ আরম্ত করিয়াছিলেন, মহারাট্ট্-পুরাণকর্তা কবি গঙ্গারামও 

সেই গন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রস্থারস্তে 

লিখিয়াছেন *.- 
প্রাধাকৃক নাহি তজে পাপমতি হইঞ। 

রাতদিন জীড়। করে গরস্থী লইঞ।॥ 
শৃঙ্গারকৌতুকে জীব থাকে সর্বাক্ষণ। 
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন & 

পরহিংস| পরনিন্দ! করে রাত্র্দিনে। 

এই সকল কথা বিনে অন্ত নাহি হনে ।” ইত্যাদি 

কৰি গঙ্গারাম এই কাব্যে খ্ীতিহাসিক সত্যের পথ উল্লঙ্যন 
করেন নাই। তধে একস্থানে একটু অসামপ্রন্ত আছে? তাহা! 
মুতাক্ষরীন্, তারিথী বাঙ্গাল! ও হলওয়েলের বিবরণীতে নাই। 
গে কথাটা, এই-পবর্ঘমান সহরে নবাব সসৈন্তে তান্বরপত্তিত 

[ ১৭, ] সাহিত্য (ইতিহাসশাখা) 

কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।” তারিথী মুনুফীতে আছে, 
বর্ধমানের অদ্ুরস্থ কাটোয়া নগরের যুদ্ধে বাস্তবিকই নবাৰ 
সলৈন্তে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণের 
বর্ধমান যুদ্ধকেও একটী অবরোধ বলা যায়। তাহাতে আছে, 
একদিন উষাকালে নবাবের সেনাগণ শক্রশিবির তে করিছা 
কাটোয়াত্ধ অভিমুখে অগ্রসর হইলে মরাঠাদল পশ্চাৎ হইডে 
বিপক্ষসেনা পীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত করে। 

কৰি গঙ্গারামের গ্রন্থে নিকুনসরাইর যুদ্ধে সুসাহেব খা কর্তৃক 
নবাবের পলায়ন-পথ পরিষ্কারের যে কথা আছে সাহা 

অনৈতিহাসিক নহে। এতত্িন্ন কবি গ্রন্থমধ্যে যে সকল 

ব্যক্তির নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে চ/একজন ব্যনীত 

সকলেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । 

রাজমালা_-একথানি এ্রীতিহাসিক কাব্য । ময়মনসিংহ 

জেলার অন্তর্গত হুসঙ্গ-হর্গীপুরের ব্রাহ্মণ রাঁজা' রাজসিংহের 
রচিত। তিনি একজন সুকবি ছিলেন। রাজমাল! ব্যতীত 

তাহার রচিত মনসার পাঁচালী ও ভারতীমঙ্গল নামে ছুইথানি: 

থণ্ডকাব্য পাওয়! যাঁয়। 

ভারতীমঙ্গল-_কালিদাসের সরস্বতী-কুণ্ড স্নানান্তে ভারতী 

দেবীর বরলাভ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রূচিত। গ্রন্থমধ্যে কালিদাসের' 

বিবরণ থাকায় উহ! ইতিহাস-রূপে গণ্য হুইয়াছে। ইহাতে 
কোন কোন স্থানেরও পরিচয় আছে। এই গ্রন্থ পাঠে বোধ 
হয়, কবি স্বীয় অগ্রজ রাঁজা কিশোরী সিংহের জীবদ্দশায় এই 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; যেহেতু গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক কবিতার 
শেষভাগে তিনি তাহার অগ্রজের প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন । রাজ কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসয় 

বযঃক্রমকালে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গত হন; সথতরাং তাহার 

কনিষ্ের জন্মকাল ১১৫৭ সনে বা পরে হইতেছে । উক্ত রাজ- 

সরকারে দত্তকগ্রহণের পদ্ধতি ন। থাকায়' অপুত্রক কিশোরী সিংহ 
অনুজ রাজসিংহকে সুসঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান। রাজা 
রাজসিংহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 

রাজসিংহ ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাঝে পরলোক গমন করেন। 

রাজা রাজৰল্পভসেনের জীবনচরিত--বাঙ্গালা পদ্যে রচিত । 

উত্ত রাজার বংশধর গঙ্গাপ্রসাদ সেনের উদ্ভোগে বিক্রমপুর 
পরগণার অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস ৩ 

ইহার প্রণেতা। এই পুস্তক খানি এখন কৃপ্রাপ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। | 

(২) কানুনগো উমাচরণ রায় কর্তৃক গন্ে রচিত এ বিষয়ের 

আর একখানি পুস্তক । গ্রন্থকার চট্টগ্রামের অন্তর্গত পড়া 

গ্রামবাসী ছিলেন। কানগুনগো মহাশয় উপরি উক্ত পঞ্ড গর 



ধার্গানা সাহিত্য (ইতিহাসশাঁখা) 
সপ ০ সাপ পা, ৯ পাস এ পা সস ৮ ২১৮ সপ 

ফাটিয়া গে সী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। 
উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন £-- 

“এ অভ্ভাজনের চিরাফিঞন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবয়াতসেনের জীন্ঘন- 

চন্বিত্ব সন্কলন করি, কিন্তু তাহার কিশেষ বৃস্তাপ্ত জ্ঞাত না থাকাতে এ্রধং কোদ 

পুরান্স্ত না পাওয়াতে তৎকল্স সম্পূর্ণ ফয়ণে অপারগ হইয়৷ জগ্রোৎসাহই 
ছিলাদ ইদানীং আমমহারাঙ্দের বংশধর শ্রীযুক্ত ধাবু গলঙ্গাপ্রসা্দ সেন মহাশকর 

অনুকম্পায় ধিক্রমপূর রাঞজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিন্ত পদ্যগূরীত 

আমনহারাজের জীবনচরিতের অত্যন্ত জীপ লী পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া 

ভাহার ঘাছুলাংশ বর্জন পুরঃসর গলাংশ উদ্ধারপূর্ববক বথাসাধ্া যত্ব ও অম- 

সহকারে এই জীবনচরিত প্রচার করিলাম ।” 

আলোচ্য গ্রস্থখানি ১৭৮২ শকান্দে ঢাক! বাঙ্গাল! যন্ত্রালয়ে 

মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার গুরুদান গুপ্তের পুথিখানি গ্রন্থকার 
জীণশীর্ণ দেখিয়াছিলেন । এমতে গুরুদাসের কাব্যখানি তাহার 

পৃর্ব্বে ও রাজ! রাজবল্লভের অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল মনে 
হয়। উভয় গ্রন্থকারই বঙ্গের নবাব দিরাজউদ্দৌলার প্রতিকূল 

ছিলেন, তাহাদের পুস্তকে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখা যায়। 
মজনুর কবিতা--মজন্ নামক দন্গ্যর অত্যাচারকাহিনী। 

ইংরাজ-শাসনবিস্তারের প্রাকালে দস্ত্যসর্দার মজনু ফকির উত্তর- 

বঙ্গের নানাস্থানে অত্যাচার আরম্ভ করে। সেই ঘটন! বিবৃত 

করিবার জন্য কবিতাটা লিখিত হইয়াছে। কবিতার শেষে 
তিতা নাই । তবে সর্বশেষে “সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্তিক 

শ্রীপধশানন দাসম্ত* লিখিত থাকায় অনুমান হয়, মজনু সর্দার 

উত্ত সালের সমকালে বা তাহার পূর্বে বিষ্কমান ছিলেন। 
পঞ্চানন দাস কবিতাটার লিপিকার কি রচয়িতা, তাহা উক্ত 

উক্তির দ্বারা সুম্প্ট বুঝা যায় না। নমুনা-- 

“কালাস্তক যম বেটাক কে লে ফকির। 

যার ভয়ে রাজ! কাপে প্রজা নহে স্থির ॥ 

সাহেষ হভার মত চলন নুঠাম। 

আগে চলে ঝাগ্াবান ঝাউল নিশান ॥" 

মহাস্থানের পৌষনারায়ণী ন্নান--বগুড়া জেলার তিনক্রোশ 

উত্তরস্থ মহাস্থান নামক প্রাচীন জনপদের পৌপু ক্ষেত্রে পুরাণোক্ত 
ঘে পৌষনারার়ণী ন্নানের উল্লেখ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া 

এই কৰিতাটা লিখিত হইয়াছে । ছিজ গৌরীকাস্ত ইহার 
রচদ্ধিতা। বগুড়ার পূর্বভাগে নারুলীগ্রামে দ্বিজকুলে তাহার 
২পত্তি। গ্রন্থকার নারারণী-ন্নানের শাস্ত্রোক্ত বিধি এইরূপে 

ত্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া গিয়।ছেন $-- 
“মহাদেষ কহিছেন চক্রপাপি স্থানে। 

পাভকী উদ্ধার হবে লারারণী স্ানে ॥ 

যেমন রাধণবধের হেতু বাস্ধ্যা ছিল সেতু । 

পাড়কী উদ্ধায় হৈতে জাছে এই হেতু ॥ 

[ ১৭১ ] 
ই আস ভিত 

দৈবষোগে হেনফালে পৌষ মাস আইল ॥ 
পৌহমাসের সোমবার অমাধস্তার ভৌগ। 
বুল! মক্ষত্রেতে পাইল নারায়ণী যোগ । 
বাইশ রাজ। সাজে বখন ত্নান করিধারে। 

সাহেষ লোকে উমেদারেক ডাক দিলা! ধলে ॥ 

রাজ। বেন মহাস্থানে চলিতে না পায়ে । 

মহারাজ! রামকৃষ চলিলেন শ্লানে ॥” 

কৰিতার শেষে “সন ১২২* সাল” লেখা আছে। কবিত 

কধিত রাজা রামকুঞ্কে নাটোর সরকারের সাধক 

রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? কবি সম্ভবতঃ এ সময়ে 

বিগ্ধমান ছিলেন । 

বানভাসীর কবিতা-স-সন ১২৩৯ সালের বন্যা উপলক্ষে 

রচিত। রচয়িতা! নফরচন্ত্র দাস ভগিতায় লিথিয়াছেন +-. 

“্ঘরশ ত্রিশ সালে বরযাকালে ভনিল নফর দাস। 

কেউ হলে পাতুড়ে রাজ। কারে। সর্বনাশ ।” 

উক্ত সালে দামোদর নদে এই বন্যা সমুপস্থিত হয় এবং 

পঞ্চকোট রাজোর মধ্য দিয়া পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয় প্রবাহিত 

হইতে থাকে। উহাতে রাজধানী এবং নিকটবর্তী শেরপুর 

পরগণার অধিকাংশ স্থল নষ্ট হইয়া যায়। 

নদী লে দামোদরে বড়! করে কর হে আনাগোন]। 

ছুধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণ।॥ 

এলো ধান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে ভাঙ্গলে। রাজার গড়। 

ছড়, ছড়, ছড়, শবে ভাঙ্গে পর্বত পাথর ॥" ইত্যা্ি 

কবিতা-রচয়িত৷ ছন্দোজ্ঞান বঞ্চিত হইলেও নিরক্ষর কবির 
গায় সরল কথায় এ ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। 

চৌধুরীর লড়াই-_-এখানি কবিতাসংগ্রহ। এ কবিতা 
গুলি নিয়শেণীর লোকে গান করিয়! থাকে। পুস্তকের পুরানাম 

প্রাজনারায়ণ ও রাজচন্দ্র চৌধুরির লড়াই ও রঙ্গমালার বয়ান ।” 
রচয়িতার নাম নাই, তবে তাহাকে মুসলমান বলিয়াই বোধ 
হয়। যেহেতু কবি পুস্তকের প্রথমে “হবিব খোদা”র বন্দনা ও 
মকামদ্দিনা প্রভৃতি স্থানের মাহাত্ম বর্ণনা করিয়! এবং ইজ্জ- 

সভার চরণ শিরেতে বন্দিরা” গ্রন্থারস্ত করিয়াছেন। আর্ত 

এইরূপ ১-- 
চৌধুরী ছিল রাজনারায়ণ রাজোর় অধিকারী। 
সিন্দুর কাইতের জঙ্গল! কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী। 

হাট মিলান ঘট মিঙ্গান গ্জি সারি সারি। 

প্রথম দৌরতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি ॥* 

নোয়াখালি সহরের ৭ মাইল উত্তরে বাবুপুর নামক স্থানের 

প্রতাপশালী ভমিদারগণ, ইংরাজ শাসনের প্রারস্কে যখন রাজু” 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (ইতিহাসশাখা) [ 
পা সপ পপ 

শাসন দৃঢতর প্রতিিত হয় নাই, তখন পর্ন যুদ্ধ কিযা- 
ছিলেন। সেই যুদ্ধ ব্যাপার এই গীতে বণিত আছে। উহা 

সম্ভবতঃ ৮০1৯০ বৎসর পূর্বে ঘটে । এখনও এ বিবরণ তদ্দেশে 
চৌধুরীর লড়াই নামে গীত হয়। 

পুস্তকথানি পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্বত্র অক্ষরের সমতা 

নাই। রচনায় শ্বভাব-কবির স্বাভাবিক কবিত্ব সহজ ভাষায় 
নদীপ্রবাহের গ্ভায় প্রবাহিত, কোথাও প্রাণের আবেগ বা 
আকাজ্ষা বাধ! প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা গানের পক্ষে বেশ উপ- 
যোগী হইয়াছে । ভাষায় নোয়াখালিতে প্রচলিত শৰের প্রভাব 

ষ্ট হয়। পুস্তকের অপর একস্থলে রঙ্গমালার এইরূপ একখানি 
প্রেমপত্র লিখিত আছে; নমুনা স্বরূপ তাহাই উদ্ধত হইল ৫- 

"ওহে প্রাণ বন্ধু প্রেম(নু নয়নের তার।। 

ক্ষণকাঁল ন। দেখিলে হুই মতিহার! । 

তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন। 

সত্বর আসিয়! প্রিয় করহ মিলন ॥ 

শিশিরে ন! ভিজে মাটী বিন! বরিষণে। 

সংবাদে ন| জুড়ার় আখি বিন| দরশনে ॥ 

তবে যদি ছাড় ঘন্ধু আমি ন! ছাড়িঘ। 

চরণে নূপুর হই চরণে মজিঘ | 

পত্রেতে লিখিল কন্যা! পরম সমাচার। 

ঘাইট গুণ অপরাধ দোষ ক্ষমিধার ॥* ইত্যাদি 

প্রতীপচন্দ্র-লীলারসপ্রসঙ্গ-সঙ্গীত-_-একখানি এ্রতিহা'সিক 
শীতিকাব্য। কীটোয়ার নিকটস্থ শ্রীথগ্ুবাসী অনুপচন্ত্র দত্ব- 

নামা এক ব্যক্তির রচিত। গ্রন্থকার শ্রীথগ্ডের বৈষ্যবংশজ 

দুর্গামঙ্গল দাসের আদেশে পুস্তকথানি রচনা! করেন। ১৭৬৫ 

শকে বা ১২৫০ বঙ্গাৰের ১৩ অগ্রহায়ণে পুস্তকথানি সমাপ্ত হয়। 

অনেকে বর্ধমানের জাল রাজা প্রতাপটাদকে শ্রীকৃষ্ণের 

অবতার ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিন্নাত্ম! বলিয়া মনে করিতেন। 
তাই তাহারাই লীলাপ্রকাশার্থ জাল প্রতাপষাদের কাহিনী 

অবলম্বনে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। জাল রাজা ১৮৫২-৫৩ 

থৃষ্টাঝে গপরলোকগত হন; কিন্ত পুস্তক রচনা ১২৫০ সালে বা 

১৮৪৪ খুষ্টান্দে শেষ হয়। সুতরাং অনুমান হয় জালপ্রতাপ 

আপনাকে সাফাই রাখিবার ও খাঁড়া! করিবার উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে 
ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার একজন চেলাঁর ছারা আপনার ঈশ্বরত্ব 
স্থাপনে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার গ্রস্থমধ্যে রাজনৈতিক 
অনেক কথার আন্দোলন করিয়াছেন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধেও 

অনেক কথা বলিয়াছেন। 

বীরভূমির সীওতাল-হাঙ্গামার ছড়া--১২৬২ সালে বীরতুম 
জেলার অন্তর্গত কুলকুড়ি গ্রামে সাঁওতাঁলগণ বিদ্রোহী হইয়া 

গ্রাম লুট করে! সেই ঘটন] অবলম্বন করিয়া ক্চনাস রায় 

উহার পূর্ণ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে $-- এ 

“কান্ত কুলে জম মোবর রাই কৃ দাস। 

কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জন্ম নিখস ॥ 

জেলা বীরতৃম তাছে লোনি পরগণ|। 
ল।উরাম তাহে লাঙ্গলের আনা ॥ 

১২৬২ সালে এই গোলমাল বড় ভাবন। মনে. 

কুলকুড়ি লেট হয় ২৬এ শ্রাধণে ॥” 

রামস্্ন্দর দারোগার কবিতা _ চট্টগ্রাম সারোয়াতলী নিবাসী 

৬রামন্দ্দর সেন দারোগ! মহাশয়ের কীর্তি-কলাপ এই কবিতাঁটাত 

বিবৃত আছে। দারোগার কার্য করিয়া কেহ এরূপ এথর্্যশালী 

হইতে পারেন নাই। 
বৈগ্থ-নিত্যানন্দের কবিতী--দ্বিজ রামচন্ত্র-বিরচিত । কবি 

দেবগামবাসী ধনীসন্তান নিত্যানন্দের আশ্রিত ছিলেন এবং 

তাঁহারই অর্থে আত্মপোষণ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিত্যা- 

নন্দের পিতা গোকুল বৈগ্ভ কবিরাজী করিয়া যথেষ্ট অর্থ 

উপার্জন করিয়াছিলেন। ভণিতা-_- 
প্ সঃ সা ০ 

“দ্িজ রামচক্্রে কহে নিত্যানন্দ বদ্যের জএ, 

আশীর্বাদ কোরি রাত্রি দিনে।” 

দারাশিকো--সদানন্দ মুহ্দী রচিত । দিল্লী স্ুপ্রসিদ্ধ মোগল 

বাদশাহ শাহ্ জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরূপে অরঙ্গজেৰ কর্তৃক 

নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাই অবলশ্বনে গ্রন্থথানি রচিত 

হইয়াছে। 

বিবিধশাখার গ্রন্থনিচয়। 

বাঙ্গালী কবিগণ যোগ, ও ধর্মতব সম্বন্ধে অনেক গুলি 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভাষায় রচিত কএকথখানি গ্রন্থের 

বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল £-_ 

যোগসার-_-যোগশাস্ত্রীয় তত্ব নির্ণায়ক একখানি পুস্তক। 

ইহাতে মুদ্রাসাধন, আসনবিচার, ঈড়াপিক্গলাি নাড়ীনির্ণর, ধ্যান 

ও জ্ঞানযোগ প্রস্ৃতি তত্বকথাসমূহ সরল কবিতায় বিবৃত হুই- 

যাছে। আলোচ্য পুস্তকের ভাষ৷ সুন্দর সৈয়দ সুলতান বিরচিত 

"জান গ্রদীপের* ভাষার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। 

পুস্তকখানি থণ্ডিত না হইলে কে কাহার যশোহরণে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন, তাহা! সহজেই বুঝা যাইত। 

্রস্থকর্তার নাম গুণরাজ থান্। মালাধর বন্ধু, হৃদয় মিশ্র ও, 

যষ্ঠীবরসেনের স্যায় ইহাও বর্তমান গ্রস্থরচয়িতার 

উপাধি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার শচীগতি 

মন্তুমদার নামক কোন উদার উৎসাহদাতার আগ্রহে ্কখানি 

গুণরাজ খান্ 



বাঙ্গাল সাহিত্য (তরগ্চ্থশীখা)_ তরি বাঙ্গালা সাহিত্য (ততবএস্থশা খা) 

রচনা করিয়াছিলেন । 

করিল্লাছেন-- 
“শচীপতি মুমদার রসিকের গুরু । 

প্রতাপে কেবল হুর্ঘ্য ্বানে কজতর ॥ 

ছেন শচীপতির প।ই সম্থিধান। 

কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান ।" 

গ্রন্থকার গুরুর নিষেধ বশতঃ অনেক গুহ কথ। পুস্তক মধ্যে 

প্রকাশ করেন নাই এবং সাধারণকেও ব্যক্ত করিতে নিষেধ 
করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি গৃড়রহস্টোদধাটনের 

জন্ত স্বীয় গুরু প্রমদনের শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন £-- 
“ইহাতে না বুধ বদি চিত্তে ভ্রম থাকে। 

প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে ॥” 

গ্রন্থকার, অথব! তাহার গুরু প্রমদনের নিবাস কোথায়, 

তাহা জানা যায় না। গ্রহ্থেরর একন্বানে এইরূপ একটা রূপক 

পরিচয় আছে £-- 
এএকুত তাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ। 

ফতুয়া বাঙ্গারে চল প্রমদনের পাশ ॥ 

শুদ্ধকে আছ এ এক গ্রাম করিপুর। 

হুনগরে সুনগরী নসাধু প্রচুর ॥ 

ভখ। গেলে জ।নিষ। ষে এইস্কান স্থিতি। 

হরিদাস রায় তথ। পুরিষ আরতি ॥ 

সেই প্রষদনের চরণে যেবা রয় 

গুণরাঞ্জ খানে কহে যোগেজ সে হয় ॥” 

২ সারগীতা-_কৃষ্ণভক্তি প্রধান পুস্তকনিচয় হইতে উদ্ধত 

প্লৌক সংগ্রহের পদ্াান্বাদ । ইহাতে প্রধানতঃ শ্রীমস্তগবদ্গীতা, 

ল্লীমন্তাগবত, নারদীয়পুরাণ ও মোহমুদগরাদি সংস্কৃত পুস্তকরাজির 

বাছ। বাছা শ্লোক দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার রতিরাম দাদ--ভগবান্ 

শরীরের এবং মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্তের পরমভক্ত ছিলেন। 

$জতি দীন জতি হীন অতি নীচ।চার। 

রতির়াষে কহে কিছু গ্রঞ্থ অর্থ সার ॥” 

রস্থকর্তীর অনুযাদের শক্তি থে আছে । তবে পুস্তক মধ্যে 

গৌরাঙ্গ সত্ঘন্ধে যে গীতটী আছে, তাহাই রচনার নমুনাস্বরূপ 

উদ্ধৃত হুইল। উহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ভাব ও তক্তিরও 

তেমনি মধুর দৃষটাত্ত । 

বাগ-বসন্ত। 

“জয়ে তজরে ভাই গোরা গুণমি 

কলিষুগে ধন্ত ধন্ক করিল! অবনী। 

ধ্তু কলিযুগে শ্রীচৈতগ্টক অবতার। 

পাইজ। ধন হ।যাইলাস অক্ষয় ভার 

ন| জান। গ্রেষের রতি কৌতুক বাখানে । 

গোপাল গে(রাঠান পাইমু কেমনে। 

১)$1। 

ভনিতায় একার মেকথা প্রকাশ সতা জ্রেতা দ্বাপরেতে বিলি শেষ। 

জীষের করণ! দেখি চৈতন্ঠে গ্রযেশ 

শিষ বিরিঞি বায়ে ধান নিয়ন্তয়। 

সে গন্থে যাগেন প্রভু প্রতি ধর ত্বয়॥ 

অপ্ত যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন। 
উদ্ধারিল। জগঞজজন আমি দীনহীন ॥ 

কাঙ্দিতে কান্দতে কহে রঙ্ভিরাম দাল। 

সামাইরে করিলা! দয়! আপনে নৈরাশ ॥” 

হাড়মাল1-যোগসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক । ইহাতে ফট্চক্র, 
নাড়ীভেঙ্গ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার যোগের উৎপত্তি 
সমন্ধে লিখিয়াছেন-_. 

“নুক্করূগে মাধ, জনে ধেআইতে ন| পাঁরি। 

সেই সে কারণে হরগৌরী ন।ম ধরি। 

চুন তত্ব রাজন হইআ। সাঁধধানে। 

যোগশ।স্ত পুরাণ জে হইল কেমনে ॥” ইত্]।দি। 

৩ শিক্ষাতত্ব--ধর্মতৰ শিক্ষার একখানি সোপাঁন। আহ্বৈতি- 

চন্দ্র ইহার রচয়িতা । পুস্তক মধ্যে মানবজীবনের শিক্ষণীয় 
জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথা আছে। 

কবি একজন পরম বৈষ্ণব | গ্রস্থারস্ে তিনি 

প্রথমে নিত্যাননদ, মহাপ্রহ্ ও অদ্বৈত গোপাঁঞীর চরণ- 

বন্দমা করিয়া, রায় রামাননা, ছয় গৌসাই ও সর্ব্বশেষে 
নবদ্বীপবাসীদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। পুস্তকের রচন! অতি 

সরল। নমুন] £--- 

“কবি অদ্বৈভচন্ত্রে কোলে দিন বুখ। গেল। 

শিক্ষাতত্ব বন্তজ্ঞ/ন আমাতে মা হৈল॥ 

মম প্রীতি নবকৃষ রহিল। কোখায়। 

অস্তিম কালে রেখে! মোরে তোমার রাঙ্গ | গা ॥” 

কবির গুরুর নাম নবকৃষ্জ। কবি পুক্তকশেষেও শ্বীসর 

গুরুর রাঙ্গাচরণে ক্কপা ভিক্ষা করিয়াছেন। 

৪ মায়াতিমিরচন্ত্রিক1-_ধর্মতত্বের একখানি দ্ধপক। উহাকে 

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কতকটা অনুকরণ বল! যাইতে পারে। 

ংসারক্ষেত্রে মন ইন্্রিয়বশে পরিচালিত হইয়৷ প্রকৃত বস্তসত্বা 

বুঝিতে পারে না। জ্ঞানহারা ও পথহারার গ্ঠায় সে মারাবশে 
ঘুরিয়! বেড়ায়। এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা 

কি বিষম | মায়াপাশ ছিন্ন হইলে বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উদয়ে 

মানব যখন নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, তখন 

তাহার মনে একটা নূতন শক্তি আসিয়া সমুপছ্থিত হইয়া থাকে। 

কবি সেই বিবরণ অতি স্ন্দর রূপকে বিবৃত করিয়াছেন । 

রচনার নমুনাহ্বরূপ পুস্তক মধ্য হইতে দেই অংশ উদ্ধুত 
করিলাম $-- 

কৰি অদ্বৈতচন্ত্র 



পি কপ পপি 

“কোগে অতি শীত্রগতি মন চলি ফাঁয়। 

যথা ঘসে ন।ন। রসে লদাজীঘ কায ॥ 

তনু যার নবিম্ত।র দিব্য রাজধানী । 

হৃদি তারি রম্যাপুরী তথায় আপনি | 

অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী। 

দত্তপ।টে ঠেসে ঠঠে করি পরিপাটি 

পুষ্পচ।প উগ্রতাপ লে।ভ অনিধ।র। 

ছুই মিত্র হচরিত্র বধ রাজ!র ॥ 

শাস্তি হৃতি ্ ষম। নীতি শুভশীল! নারী? 

মান করি রাজ্পপুরী নাহিযায়চারি॥ 

| পতিব্রত। ধর্মরত। অনা! মহিষী । 

পতি কাছে সদ। আছে রাজার হিতৈষী ॥ 

নীরী সঙ্কে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। 

এইরূপে কামকুপে জীষ আছে রঙ্গে ॥” 

গ্রন্থকার রামগতি দেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রাম- 
নিবাসী লালা রামগ্রসাদের জ্যোষ্ঠপু। তাহার ভ্রাতা জয়- 

নারায়ণ ও বন্যা আনন্দময়ীর কবিত্বপরিচয় পূর্বে প্রদত্ত 

হুইয়াছে। কবি উক্ত পুস্থকের শেষভাগে যোগের পদ্ধতি অতি 
বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া স্বীয় কাব্যেব উপসংহার করিয়াছেন। 

ব্রত-কথ|। 

পুরাণ[দিতে অনেক ব্রতের উল্লেখ আছে; সেই গুলি প্রায় 

কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ পর্ব 

হইতে বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে, বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশবাসী 
জনসমাজে এ সকল ব্রত ভিন্ন কতকগুলি লৌকিক ব্রতের৪ 

প্রচলন দেখা যায়। এ গুলি “মেয়েলী ব্রত” নামে সাধারণতঃ 

প্রসিদ্ধ । এই মেয়েলী ব্রতের মধ্যে কতকগুলি ভাষায় লিখিত, 

আবার অবশিঃ অনেকগুলি এখনও বঙ্গীয় কুলললনাগণের 

কণঠস্থ রহিয়।ছে। আমরা এ স্থলে ছুএক খানি গ্রন্থের 

আলোচন। করিয়া ব্রত” শব্দে বিস্তৃত বিবরণ প্রদর্শন করিব। 

[ ব্রত শব্ধ দেখ। ] 

কালবেলকুমারের ব্রতকথা--একখাঁনি পাচালী। অভয়- 

চরণ নামক একজন কবির রচিত। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে 

“বেলভাত।” ব্রত নামে এই ব্রতের প্রচলন রহিয়াছে । লেখকের 

রচনা মন্দ নহে। 

জম্নলা-কুমারী- গ্লোকা্ক মাত্র। ইহা ১২১২ মঘীতে 

লিপিকৃত। ওলাউঠা প্রনৃতি মারীভয় উপস্থিত হইলে 

চট্গ্রামবাসী জয়লাকুমাবী পুজা করে। কলিকাতা ও ২৪ পরগণায় 
তৎপরিবর্তে ওলাবিবির পৃজা প্রচলিত আছে। রচন! সংস্কৃত- 

মূলক, ভণিতাংশ না থাকায় রচগ়িতার নাম্ পাওয়া গেল না | 

নিয়ে নমুমান্থরূপ আর্ত শ্লোক উদ্ধত হইল-_ 

€ 

] বাঙ্গালা সাহিত্য (ব্রতশাঁখা) 
শত স্্প্রি স্প 

"নম নম বৌল।মুখি* ওক্কাররূপিণী। 

ক্রোধমুখি ক্রোধ আখি ব্রিভুবনন।শিনী ॥ 

কষ্কণবাহিনী দেবী কটাতে জে কিছ্কিনী। 

বন্দম দেবি ঝোলামুখি রৈক্ষ। কর পরাণি ॥” 

ুধযত্রত-_ একটা মেয়েলী ব্রতকথা। পুরাণে ুর্যাব্রতানুষ্ঠা- 
নের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহার সহিত ইহার সর্ধতোভাবে 

ধ্রক্য নাই। আবার ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান 

অবলঘ্িত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রস্থখানির রচনার নমুন! -- 
“তোমার চরণে মোর এই অভিল।হ। 

নুর্যাদেষত্রতকথা কহিতে প্রকাশ ॥ 

সতাযুগে ছিলেন ধিপ্র একজন । 

একপত্ী দুই হত * * ব্রণ ॥ 

গ্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিষ।র | 

নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরস্তর ॥" 

দবিজ কালিদাসের রচিত এক থানি হৃর্যযব্রত-পাচালী দেখা 

যায়। তাহার বর্ণন। এইরূপ -- 

“বিক্রম রাজ্োতে বৈগে দ্বিজ একজন। 

দুঃখিত করিঅ। বিধি করিলা শন ॥ 

তন পত্বী পতিব্রতা রূপে গুণে ধছা। | 

কথদিন অভ্যন্তরে জন্মে হুই কণ্যা | 

কৃত্তি নামে জোঠ। কনিষ্ঠ পার্বতী । 

ত্রিভূধন জিনি কন্ারাপে গুণে অতি ॥” ইত্যাদি 

কাণ্তিকেয়ব্রত ও গুয়ামেল[নী-স্কন্দপুরাণোক্ত ফড়ানন- 

ব্রতের পঞ্ভানুবাদ। গ্রস্থকাব প্রীভৈরবচন্দ্র স্বীয় রচনা মধ্ো 

অনেক অবান্তর পৌরাণিক উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়া পুক্তকের 
কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভণিতায় তিনি তাহার পরিচয়ও 

দিয়াছেন £_- 
“পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সম্কলন। 

শ্রীভৈরবচজ্্র অধীনের এক নিষেদন ॥ 

এই পুস্তক অতি ছোট জানিয়া তখন। 

সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন। 

আর এক নিষেদন শুন সর্ধজন। 

জরিবের সময় তবে শুনহ বচন ॥ 

আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল। 

চে|রে তন্বরে ভবে জিনি লই গেল॥” ইত্যাদি 

পুস্তকশেষে “ইতি সন ১২০* মঘী, সন ১২৪৫ বাঙ্গাল! 
ও ইংরাজী ১৮৩৮ খুষ্টান্দে তারিখ ১৬ আক্র,বর লিখা সমাপ্ত ” 
লিখা আছে। গ্রন্থকার যে জরিপের কথা লিখিয়াছেন, উহা! 
কোন জরিপ? 

অনন্তব্রতকথা-দ্বিজ মাধব বিরচিত। এই গ্রন্থের 'পরি- 

ক চট্টুগ'মবানী জনসাধারণে চলিত কথায় ওলাউঠাকে “বোল।" যোগ ঘলে॥ 



চয় আর কাহাকেও দিতে হইবে না। 
চতুর্দশীতে অগ্ভাপি বাঙ্গালার নরনারীগণ এই ব্রত করিয়া 

থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থধানি ১১৯৩ মধী ৩১ শ্রাবণের হস্তলিপি। 

[ ব্রতশব্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ৷ ] 
এতদঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্জঙ্রিটাপা+ ত্রতে শ্রীহরির এবং 

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা হইতে ফাল্ধুনী পূর্ণিমা পর্য্স্ত আল্হ্র্গীর ব্রত 

নিষ্পাদিত হইতে দ্বেখা যায়। এই ব্রতে স্থ্য আরাধনার বিধি 

আছে। ব্রতবর্ধিত বিপ্রের ছুই কন্তা ছিল। তাহারা 

সুরধ্যারাঁধনা করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইক্লাছিলেন এবং স্ব 

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন । 

“প্রথমেতে গুলিশুলি করিএ সজন। 

দ্বিতীয়েতে মুগপুর থেলেন ইচ্ছামতি। 

তিন মাদে দধি অন্ন খাইলেন হরিমে, 

চারমীসে পায়মান্প খাইলেন ইচ্ছামতি | 

হুর্স্যের কুপা এ তার কার্ধা হল সিদ্ধি ॥” ইত্যাদি 

বিভিন্ন মাসের অনুষ্টেয় ব্রত ভিন্ন স্ত্রীলোকে মুখে মুখে 

অনেক হেঁয়ালী, ছড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। এ সকল 

মেয়েলী ছড়া! ও কবির ছড়া বা ঘোষা লইয়া অনেকগুণি 

গ্রন্থ রচিত হয়। প্র গুলি গণ্য পঞ্চে লিখিত। হেয়ালীগুলিও 

রূপে ভ্লীলোক বা গ্রাম্য কবিগণের রচিত বলিয়া মনে হয়। 

তৎসঘদ্ধে দূতীসংবাদ নামক গ্র্থখানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

ইহাতে ধুয়া, কথা ও ঘোষা আছে। ধুয়া, ঘোষা ও কথার 

ভাষা গছ্ধ, কেবল মাঝে মাঝে পগ্। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারে থে 

দাসখৎ দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। 

দুহী-সংবাদ_রামবল্লভ রচিত। নিয়ে উদাহরণস্বরূপ একটু 

বচনা উদ্ধত করা গেল-_- 

“তখন রাধে ফোলতেছেন। আমি আহির্ণী কুলকামিনী সৌআশিনী 

রাজরাণী ছিলাম । ধুআা-_ 
"আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোম।গিপী। 

বন্ধু মা কবা। গেল পরাধিনী ॥” 

তখন রাধে রোদন করিতেছেন, আর ধব ধর (দ্বরদর) কইরে নেত্র 

জল ধার। পতন হইতেছে_-আর বোলিতেছে-ললিতাবিশাখ! চিত্র। চল্পক! 

ও সয সথি। ধুজ। 

“আম।র গমন কলে আইল ন|। 

আমার মরণ কালে হইল ন। ॥ 

রাধে কান্দিয়া কান্দয়। ঘোইলছেন ;-ও প্র1ণ সথি এই কৃঙঃ প্রেমে 

আমার প্র।ণ পরিত্যাজা করিবে । তখন তোর। একটা কায কইরে!। ধুঅ। 

্রন্থশৈষ হইতে ঘোষার একটু নমুনা দিল[ম £-_ 

“অমনি কালেতে বৃন্দ। দুতী জাইঅ। বল্যাে 

ও ধনি রাধে গে |... 

ড 

তখন রাধাপ্যারী বোল্যাছেন,-- 

ও প্রাণনাথ আনিবার তরে, 

মধুপুরে গিআছিলে। 

কোথাএ প্রাণনাথ রহিঅ।ছে তাঁহ। কহ শুনি। ঘোধ।__. 

গেল৷ এক! আইল! এখা, 

রাধামোহন রৈল কোথ|। 

অমনি সসয়ে রাধে মুরা (রি ধ্বনি শুনি ঘল্য।ছেন। ইতাি 

ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারতার্দি ও কৃষ্ণচলীলাবিষয়ক 

ভাগবতাদি গ্রন্থ গীত হইবার পর পাঁচালী গানের পরিবর্তে 

উহার অংশ বিশেষের কথনীয় বিষয় লইয়া পৃথক পৃথক্ 
ব্ক্তিব মুখে বলিবার জন্য পয়ারাদি ছন্দে ঘোষাকথাদি সংযুক্ত 

গ্রন্থ রচনা হইতে আরস্ত হয়। ক্রমে যখন তাহ। অভিনয়ের 

উপযোগী হইল» তখন হইতে এ সকল গ্রন্থ মার্জিত ভাবাপন্ন 

হইয়া প্যাররার পালা”্রূপে পরিণতি হইতে থাঁকে। 
যারাশন্ধে অনেক নাটকাদির পরিচয় দেওয়৷ হইয়াছে ; 

কিন্ত সেখানে সেই পল[সমুহের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা! 
কব! হয় নাই, কেবল মার ছুএকটী গানের নমুনা দিয়াছি, 
মাত্র। বাঙ্গালায় ইংব(জসমাগমের পুর্বে বা প্রথমে যাত্রা- 

বিষয়ে যেরূপ গণ্ভ ও পঞ্ঘে বাক্যবিস্থাসের প্রথা প্রচলিত ছিল, 

তাহার কথঞ%িৎ আভাদ লইয়া পববর্তিকালে যে সকল গ্রন্থ 

রচিত হয়, তাহাদের ভাব, ভাষ। ও বর্ণনাপ্রণালী বর্তমান প্রথা 

হইতে স্বতন্্র। ইংবাজের বঙ্গাধিকারের পর বাঙ্গালা সাহিতোর 

যেরূপ ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, সেই রূপেই যাত্বাভিনয়েব 

উপযোগী নাটকাদির ভাষাও মাঞ্জিত রুচিসম্পন্ন হইয়াছে 

আমরা নিম্নে কতিপয় গ্রন্থে পরিচয় দিয়া অতি সংক্ষেপে 

তাহাৰ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম-_ 

বিদা।চন্দর গায়ন-__কৃষ্ণযাতাৰ পর বিষ্ান্তন্দরযাত্রাই এক 

সময়ে সমস্ত বাঙ্গলায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে । শুনিতে পায়! 

যাঁয়, গৌরাঙ্গ মহা গ্রভূর সময়ে কাঁব্যমুলক যারাগ্রস্থেব ব্যবহার; 

সেই অবধি এ পত্যন্ত গায়নশেণীর সমস্ত কাব্যগুলিই এদেশে 

নাটকের স্থানে অভিনীত হইত। পরমানন্দ ও পীতাম্বর 

অধিকারীর কুক্ঃযাতরায় যেরূপ কবিতা গান ও স্ব মাত্র গঞ্ 

ভাষায় বাক্য কথনের রীতি ছিল, এই গায়ন গুলিতে সেইরূপ 

নমুনা দেখা যায়। আলোচ্য গ্রস্থখানির ভাষা মাঙ্জিত। 

এই সময়ে আসব জমাইবার জন্য এবং দর্শকের চিন্-কর্ষণার্থ 

গালাকাব দাত্রেই গন্থের প্রথমে দেববন্দন1 বা মঙ্গল/চবণের পর 

মেথর ও মেখরাণীকে আসরে নামাইয়া গ্রন্থের অবতারণ৷ 

করিতেন। যথ।-- 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (যাঁত্রাশাখা) 

দেল ডাফিশ করে জার। 

দ্রিএশলাই আনেছিল।ম বিকাইল| নে জার 1” 

এপ কাঁব্যাকারে একটানা লেখ! থাকায় কোনটা কাহার 

উক্তি, তাহা নির্দেশ কর! সুকঠিন হইয়াছে। গ্থানে স্থানে ভাষা 

বেশ সুন্দর--মালিনীর উক্তির নমুনা দেখুন-__ 

«একলা! প্রাণে ক'দিক যার, পড়ছি বিষম লেঠায়। 

যেদিকে না চাইএ দেখি সেই দিকেতে সধ রৈএ যাঞএ। 

পাড়াতে না! গেলে পরে বিরহিণী প্রাণে মরে 

খালঞে না গেলে পরে কুছছমকলি সব লুটে াএ ॥” 

মনগামঙ্গল-গাযন--যাত্রার এক খানি পালা। গ্রন্থ খানি 

দেখিলে বোধ হয়, এক সময়ে এই শ্রেণীর কাব্যগুলি অভিনীত 

হইত। এই সকল দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটা 

ও বক্তব্য ও গেয় বিভিন্ন অংশ রচিত আছে এবং 

ত্দংশ অভিনয়ার্থ শ্বতন্থ লোকের ব্যবস্থা। গ্রন্থ মধ্য 

নীরা ভাষা গঞ্ভ কিন্ত অপর সকলই পদদ। “কথা” স্থলে 

কোঁন কোন স্থলে “কাণ্ড কথা' লেখ আছে। 

্রস্থকাঁর প্রথমে জমাদার সাহেব, কানুয়া, হাড়ি, ( মেথর ) 

ও মেথরাণীকে আসরে নামাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে একটা 

বিকট হান্ত রসের আবতারণ| করিয়াছেন। ভাহাদের ভাষ! 

কিরূপ দেখুন-্ 

“তোমরা কোদ লোক হে, মহারাজকে নগরমে এত্া 

রাইতমে ঘুমধাম কিয়া? হে আমর! মাত্রাওয়ালা গাইন্ হে। 

আরে ভাঁই তোমলোক্ কোন্ হে? আরে আম্ মহারাজ 

কা জমাদার হে? আরে তে মে কাহা চলতে হো? আরে 

চাম কালুয়। হাড়ি বলানে কেও আনে চলতে হো!। 

(কালুয়াহাড়ির গান) 
মের কেন বোল।হে চিন্তে নারি। 

সারারোজ হজুর সে দিয়ে হাঁজিরি। 

ঝাড়,ঘি দিয়! ছাফ.ছি কিয়া। 

ফের্ কিগ্ তরে যোলাহে বুজে নারি ॥” 

ইহার পর সুলগ্রন্থের অবতারণা । রচনার নমুনা স্বপ্ধগ 

এখানে গ্রন্থের মঙ্জলাচরণ উদ্ধত করিলাম 
খর্ব ভুলতন, গজেজধদ ন। 

গণপতি প্রথমে মানম্। 

বড়ানন।গ্রজ, বিশ্বধিরাজ। 

গজন্দ্ধধারণন্॥ 

ঘুবিকধা ছন, রুত্রাম নঙ্গন 

প্রকাশিতে গুণ; হএ মন ভঙ 

খর্ব কলেঘর। ছিনায়ক দৈমাতর। 

কুধির দিন্মুর শোতনম্॥" 

[ ১৭৬ ] 

» ধুয়া রতি 

বাঙ্গালা সাহিত্য (যাত্রাশাখা) 

গ্রন্থের অন্তান্ত স্থানের কখার ভাষা চট্গামে প্রচলিত, 
ভাষার স্ঠার। 

ঘলিছলন-গায়ন---্্রভগবান্ বামনাঁবতারে যেরূপে অন্ুরপত্ি 

বলিকে ছলন! করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 
এই পালাঁখানি রচিত হইয়াছে । গ্রন্থকর্তার নাম ছিজ হুর্গীপ্রসাদ। 

ঘজ্ঞসমাঁধার পর ভগবান্কে পাইয় বলিরাজ প্রীতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, ভণিতায় কবি তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন-_ 

“আমি জতি মুঢ়মতি, গাইহ।ছি গোলকের পতি 

দ্বিজ দুর্গ প্রসাদে বলে এমন যল্সে হবে কার ॥* 

ব্রহরণগাযন__গায়ন ধরণের একখানি পুম্তক। ইহাকে 

গ্ীতিকাব্য বলা যাঁয়। যাত্রার পালা গানের পক্ষে ইহ! বিশেষ 
উপযোগী, ইহাতে গন, ছড়া, পটি ও উক্তি আছে । নিম্নে নমুনাঁ- 

্বরূপ ছুইটা গান উদ্ধৃত করিলাম। উহার রচনা বড়ই 
মধুর ও সুন্বর-_ 

«এগে। গ্রেমসঙ্গিনী বংশীর ধ্বনি শুনে ধৈর্য্য ধরে না প্রাণ। 

চল চলগো দেখ সঙ্জনি যাঁমিনী হইল অবনান। 

এগে! কেমনে থাকি বল গৃহেতে চঞ্চল 

এগে। সজনি এগে। নির্ঘঘদনে কুপ্জবনে শ্রীছরি, 

চল চল ধ্বনি ধিলম্ব কেনে যদি যাধিগে শাম দরশনে ॥” 

ভাঁর একটা গানে বিশ্বস্তরের ভণিতা পাওয়া যায়। এই 

বিশ্বস্তর কি গ্র্থের রচয়িতা ? গানটা এই-- 

মালসী 

“ধর করছে শঙ্কর কিহ্বরে কর'ণা। 

কর দুর হর এবার ভবযস্ত্রণ। ॥ 

আছি ভবগারাপারে, কে পারে ঘাইতে দে পায়ে 

কর পারবিশ্বম্বরে দিএ পদ দক্ষিণ! 8” 

ছড়। 

সস জুন সড়াজন নিবেদন কফরি। 

যেই রূপে ঘসনকেলি কথ্িজেন শ্রীহরি ॥ 

চ্জকান্ত-গায়দ--যাতরায় অভিনয়ার্থ রচিত একথানি পুস্তক । 

বীরভূমনিবামী শ্ত্রীকাস্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য 

গমন, শীস্তিপুরনিবাদী রদ্দত্ত সদাগরের কন্তা তিলোত্বমাকে 

বিবাহ এবং ত্বানুযঙ্গিক অগ্যান্ত অবান্তর বৃত্াত্ত লইয়া এই 

্স্থথানি রচিত। বৈস্বংশৌপ্তব কবি গৌরীকাস্ত রায় এই গ্রন্থ 

রচনা করেন। "চন্ত্রকাস্ত” কাব্যের উপাখ্যান অবলম্বনে এ 

রন্থধানি যাত্রার উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, কেবল রচনা" 

প্রণালীতে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। গ্রন্তাবনায় গ্রস্থারদ্তে এইবপ 

একটী গীত আছে” 



বাঙ্গালা সাহিত্য (াত্রাশাঁখা) 
শ্ন্দে শ্ীকারনদন নর বিনাশম, 

তারণ গতিস্তপাধন হে গণেশ। 

যে।গময় যোগীন্ ইতর ত্বংহি গজানন 

যোগের প্রধান যে।শী পুরুষ প্রধান, 

বিধি মুখের বেদবাণী, আমি কি বলিতে জানি, 

জজ্ঞান তিমিরে থাকি দিষস রজনী; 

দয়! করে মহিমা প্রকাশ। 

ভারণ কারপ আদাঅন্ত নৈরাকার, 

সন সমজ তন আদি গুণেত সাকার, 

ভ্বিভাপ জরিত জলে হের লে! নয়নে, 

ফিফ্িত করুণা কর দীন অকিঞ্চনে, 

সৃষ্টি স্থিতি কটাক্ষে বিমাশ ॥ 

নফিবের গারন-__একথামি যাত্রার পুম্তক। ইহাতে গান, 
কথা ও পটা প্রভৃতি আছে। গ্রন্থের অবন্তারণাত্ম ফালুয়ার 
একটী গান আছে সেটা এই-_ 

“নকিধ ফুকারে বাবুজি জয়। 

দিন রাত হভুর যে হাজির ত এ ॥ 

এহেন করমি কর্তে হএ হুকুম জারি। 

বৈট জাও আদ্্মি ছুব আদর বাজাই ইত্যাদি 

গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যুধিষ্ঠির শোতা1 ও শক্তি মুনি বক্তা। 
ুচনায় নাঁরাঁয়ণের একটা স্তব আছে। গ্রস্থশেষে এইরূপ অকটা 

গান দেখা যায়-- 

“অপরাধ ক্ষম। কর কিশোরীমোহন। 

প্রকাশ করিলে হবে জাতিনাশ বাছাধন ॥ 

লোকে জান! জানি হবে কলক্ক ঘটিবে কুলে, 

একথ৷ রাজ। স্ুণিলে বধিবেক সকল প্রণ। 

ননী তোম।র যেমন সাশুড়ি কি বুঝাচ ও বাছাধন ॥" 

(কথা) "তৃমি ত সুবোধ মুজন। ওহে বাছা কিশোরীমোহন ; তুমি 

মোত্িনীকে নিলে জে দণ্ড ইচ্চ| কর; ওগে। ঠাকুরাণী তবে নিচে চলোম।” 

পক্ষষজ্ঞগায়ন-__-গ্রন্থখানি বেশী পুরাতন নহে; ১২১৫ মঘীর 

হস্তলিপি ) তবে ইহার রচনায় সম্পূর্ণ ভাবে পুরাণ চঙ্গ বিগ্যমান। 
্রস্থারস্তে হরপার্কবতীর উত্তিতে এইরূপ লিখিত আছে ;-_ 

“অনুমতি দাও ভোলীনাথ যইব যজ্ঞেতে।' 

পিতের বাড়ী কণ্ঠ। ঝাইতে অপমান কি তাতে ॥ 

চিরদিন আশ। মনে যাইব পিতের ভবনে । 

মিছে ঘাধ। দেওগে! কেনে ধরি চরণেতে ॥ 

বাঁধে সতি যাও তোম।র যেমন ইচ্ছ। হএ মনে। 

থাকলে তুমি থাকৃতে পার গেলে রাইখতে পারিলে ॥ 

» তুমি আমার সাধনের ধন হদে রাখি যতনে। 

এই ভিক্ষা! চাই গো নতি হায়গে। নতি তোম। যেমন হারাইনে |” 

(কখ।) "ওহে প্রাণসথি ভোলানাথকে দেখ| করায় জঙ্কে যাব। তোমরা 

টধ হইএ থাকলে অবশ্ত যাইতে হয়।” 
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এই রথে না্যোলিখিত ব্যক্তিগণের উক্তি কাব্যে গ্রধিত 
গরস্পরে পৃথক্ ভাগে সঙন্িবিষ্ট, কিন্ত কোন্টা কাহার উক্তি, 
তাহার নাম দেওয়া হয় নাই। নিম্নে উদ্ধৃত গানটা সতী ও 
শিব কর্তৃক গীত, ইংরাজী *[)/০/৮এর মত | 

আ[মি মা ধাপের ঝি, লোকে যোলুবে কি, 

পিতের যাড়ী কন্তা। বাইতে অপমান কি? 

বাইতে ইচ্ছা হইল খেনে, মিছে যাধা দেঞগে) কেনে, 
মিছে বাধ। দিওন! গো ধরি শ্রীচরণে। 

দক্ষ।লয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হযে ন1। 

ধিন। নিমস্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না॥ 

নুতন দক্ষবজ্ঞ__একখাঁনি গীতিকাব্য। রচয়িতার নাম পাওয়া 
যার নাই। গ্রন্থকারের রচনা বড়ই মধুর । সতী যখন 
দক্ষালয়ে যাইবার জন্ত মহাদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, 
খন মহাদেব গৌরীকে নিষেধ করেন। গৌরী শিকবাক্য 
ঠেলিয়৷ যাইবার অনুরোধ করিলে দেবদেব গৌরীকে গানে 
বলিতেছেন-_ 

জাষে জাও ইচ্ছ! তোমার তুমি জা! জান। 

নিতাস্ত গাইষে গদি আমান তবে ল কেন। 

সষ্টি স্থিতি প্রলয় কর, অনন্ত ব্রঙ্গ(ণড ধর, 

কটাক্ষে করিতে পার, এ তিন তুষন ॥ 

পরে এইরূপ ধুয়! লিখিয়া গ্রন্থ সাঙ্গ করা! হইয়াছে-- . 
*কোথ।াএ জ(ও উম। এমন বেসে জগতজননী। 

কৈল।সপুতী শুম্ত কেয়ে জাবে কোখাএ বল মুনি ॥” ধুম।। 

নিমাইর সন্লা।সপটি-যাত্র/র অভিনয়োপযোগী একথানি প্রাচীন 
গন্থ। নিমাইটাদের সন্ন্যাসযাত্রাই ইহার প্রতিপাস্থ। ইহার 
যে ছুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানিতে 
বাস্থদেবঘোষের ভণিতা পাওয়া যায়; কিস্ত অপরখাঁনিতে 
কাহারও ভণিতা নাই। 

বাস্থদেব ঘোষের ভণিতিযুক্ত গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ একটা 
গান আছে-- 

ভণক!ঞ্ন ক।ন্তি দেখ ন! অপরূপ রূপং। 

ত্ুকাঞ্চন জিনি, গৌরাঙ্গ বরণথানি, 
গৌরাঙ্গ চাদের মুখ নুধাহাগি নয়ানে তরজ. | 

ছাড়িয়। নটরালি বেশ, মুড়াইয়। চাচর কেশ 

ঘংশী ছাড়িয়! ধর গৌরাঙ্গ শীদগ্ডকড়ং ॥ ইত্যাদি ও 

অপর পুস্তকখানির আরম্ত অন্তব্ূপ। সমগ্র গ্রন্থের বিষয় 
এক হইলেও রচনার পারিপাট্যে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া 
পড়িয়াছে এৰং পূর্বোক্ত পুস্তকধানি হইতে এখানি আকারেও 
অনেক ক্ষুদ্র । রচনার নমুনা 
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“একদিন ভারতী গে।নাই শচী মাতার মন্দিরে আমিল। 

ভারতীরে দেখি রাণী দণ্ডধত কৈল ॥ 

সেই দিন ভারতী শচীর মন্দিরে বহিল। 

কিনা মন্ত্র কর্ণে দিয়! নিম।ই মন্ন্য।সী করিল | ধু॥ 

কিন। মন্ত্র কর্ণে দিল 

নিমাইটাদ সন্না।নী হৈল, 

প্রাতে ভাবতী গে।স।ই গন করিল। 

ভান পাছে নিমাইট।দ হাটিতে লাগিল ॥ 

ধইআ] জাইআ শচীমাতা নিমাইকে ধরিল। 

কান্দিতে ঝান্দিতে তবে কহিতে লাগিল ॥ 

সন্ন্য।সী ন| হৈষ বাছ! বৈর।গী ন। হৈঅ। 

অগ্তাগিনীর মাএর প্র।ণ বধিআ! ন। জাইঅ॥ 

ধদ নিম।ই ছাঁড়িঅ। যাবে। 

শেল হৈআ বুকে রষে ॥* ইত্যাদি 

হৃ্সীল।__বৃন্ারণ্যে শ্রীভগবানের চরিত্রলীলা লইয়াই গ্রন্থ- 
খানি রচিত। গ্রস্তকারের নাম ঈশানচন্্র। ইহাতে পট, 

কথা, ছড়া, গায়ন ও ঢপ আছে। একটী গীত নমুনা ন্বরূপ 

উদ্ধৃত হইল-- 

| “চল চল সখীগণ চল কামিনী সনে । 

জাঁএ কমল ছলে হেবিব কমল নয়নে ॥ 

তুলাইব বুক! আখি, আন্যে! মোর! দিয়ে ফাকি? 
নতৃব। মুকুত। সথি হরিধ হরি বিনে ॥ 

গ্রন্থকার গ্রন্থারস্তে দিখিয়াছেন_- 

“কহি পুবাণ প্রসঙ্গ, ধিধ আশ্চর্য রগ, 

গন কহি মুক্তালত।বতী ॥” 

গ্রস্থেব নাম মুক্তালতাবলী কেন হইল? গ্রন্থকার কি দ্বিজ 

ু্গাপ্রসাদের মুক্তালতাবলী হতে স্বীয় গ্রন্থ সম্কলন করিয়াছেন। 

জীরাধার কলঙ্ব-ভগ্তন__ল্লীমতীব মানভগ্ুনবিবয়ক ছুইথানি যাত্রা 

ওক । ইহাতে কথা, ছড়া, গান গ্রন্ততি আছে। প্রথম গ্রস্থ- 

খানিতে গোবিন্দনামা একজন কবির ভণিতা পাওয়। যায়। 

গ্রন্থের মধ্যস্থল হইতে একটা গানের নমুনা দেওয়া গেল-_ 

“অপরূগ কালরূপ সেত ভুলিবার নয়। 

একবার হেবিলে জরে রমণীব মন মজায় ॥ ধ, | 

জাঁরে চাহি পাঁসরিতে) মনে কহে ন। পানরিতে, 

গ্রবেশিলে অস্তবেতে অন্তর বিলয়। 

ফাল সর্পে দংশেজারে) সদত জলে অন্তরে, 

গৌধিন্দ কয় তুইলতে জারে লে জগত তুলায় ॥” 

দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে গৌসাই রামচন্দ্রের ভণিতা আছে--. 

£গোসাই রামচত্ের বাণী, শুন মাগে! নন্দর।ণী, 

ধচিবে মী্গমণি মলে কিছু নাই ভাবনা 4” 

থে শেষভাগ হইতে একটা গায়ন রচনার ; নমুনাস্বরূগ 
গৃহীত হইল-_ 

পতাইবন! ত।ইবন! রাধে ভাইধন! কিছু কি জান নাঁ। 

তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্যে এসেছি যমুনার জলে; 

পূর্ণ হবে তোমারি যে বাসনা ॥ 

হন হন রাই কিশোরি কত দুঃখ পাইছি আমি, 
কিছু কৈতে পারি না। 

তোমার চরণে ধইরে কথ সাইধেছি) 

দুর্জঘ মানেতে কথ কাইনেছি, 

আমি যোগী হইলাম তব মানে, কালী হইলাম কুগঘনে, 
তোমারি কারণে এত তাড়ন|॥” 

রা্-ষনঘাদ__মাধবের ভণিতা আছে। ইহা কাৰ্য গ্রবিত্ত 
হইলেও আধুনিক ছাদের একখানি নাটক বলা যায়। 
ইহার মধ্য একতাঁলা, যৎ্, তেতালা, আড়াঠেকা, কাওয়ালী 
প্রভৃতি তাল এবং মল্ল।ব, ঝিঝিট, থাশ্বাজ প্রভৃতি রাগরাগিণীর 
ব্যবহার আছে। এতদ্যহীত কথা, পটি, ছড়া, ঢপ/ ধুআ 

প্রস্ততিও দৃষ্ট হয়। কগাব ভাষা গঞ্ঘ। যথা 
“কুবুদীর কথা__এই যে ছুটু বব মঠর।জের নিকট প্রার্থনা কর, একটা 

যে ভরতকে রাজ] কর, আর একটা রামকে জট। বাকল ধারণ করাইয়! চতুদিশ 

ঘৎসব বনে পাঠ।ন, তেনি অবশ্ঠহ স্বীকাৰ ন। কৈবে পাবেন ন। ও তোৰ 

প্রেমের লাঁলনা কনেনেন।” 

্বপ্নুবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, ধিচিত্রবিলাস, ভরত-মিলন, নন্দ- 
হরণ»মবলসংবাধ প্রভাতি এসিদ্ধ যাএার গাণ।গুলি ঝঙের বিখ্যাত 
সুকবি কৃষ্খকমল গোস্বাখীর রচিত । এই সকল গ্রন্থের পরিচয় 

স্থানান্তরে দিয়াছি, জবতগাং বাহল্য ভয়ে এখানে তত্সমুদায়ের 
উল্লেখ কবিলাম না। রাই-উন্মািনী একদিন পূর্ববঙ্গের সকল 
বেশে আপনাব মঠিমা বিস্তার কপিয়াছিল। এনের ভাধা 
যেপ্দপ সবল, ভাব তেমনি মধুর । শু্ঠাভঙ্গের পর চন্দ্রা দাস- 
খতের সন্তান্গুনারে মথুরা হইতে কৃষ্ণকে ঝাপিয়া আনিয়া দিবেন 

বলাতে, প্রেমাবহ্বলা! বাধা বলিতেছেন -- 

ভত“সন| ন| করো তারে 

মনে যেন নাহি পায় দুখ । 

ধখন তারে মন্দ কবে চন্ধনুখ মলিন হবে, 

ত|ই ভ্রেবে ফাটে মোর বুক 1” 

“বেখন| ভার কমল করে, 

এরূপ শির্মল আত্মত্যাগপুর্ণ প্রেমের কথা একমাত্র ক্- 

কমলের হ্যায় স্থকবির কণ্ননায়ই শোভা পায়। চৈতন্ত-চরিতামূত 

গ্রভৃতি গ্রন্থে গৌরলীলার সারভূত যে প্রেমরহস্ত প্রতিপাদিত 
হইয়াছে, পদাবলীতে তাহাই রাধাচরিত্রে পরিস্ফট দেখ! যায়। 
যাই-উন্মাদিনীতে আমরা তাহাই বৃন্দাবনবিলাদিনীর নামে বর্ণিত 
দেখিতে পাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বিখ্যাত সিটাহী- 
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বিদ্রোহের সমকালে কবি এই সকল গ্রন্থ রচনা! করিয়া গিয়াছেন। ্ 

১৮৮৮ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

পূর্ব্বে প্রাটীন বঙ্গভাঁষায় রচিত যে সকল পুস্তকের পরিচয় 

দিয়াছি, কৃষ্ণকমলের পুস্তক কতকাংশে সেই ছাদে রচিত হইলেও 
ভাষা অনেক মার্জিত এবং অধিকতর স্ুরুচিপম্পন্ন । কুষ্ণচকমলের 

সমকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

প্রভৃতি মনীষিগণ বাঙ্গালা গঞ্ঘসাহিত্যের উন্নতিসাধনে যেমন 

প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অচিরে তাহারই ফল বাঙ্গালার 

সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। কবিত্বে কৃষ্ণকমলের কথা ছাড়িয়া 

দিলেও আমরা এ সময়ে সন্ভাবশতক-প্রণেতা কষ্চরণ মজুমদার, 

মেঘনাদবধ প্রণেতা মাইকেল মধুক্থদরন দত্ত, ও কবিবর হেমচন্্র 
বন্দোপাধ্যায়কে সেই মাজ্ধিত ভাষাজগতে বিচরণ করিতে 

দেখি। ইংরাজী শিক্ষিত মধুন্দন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির 
কাব্যেব ভাষায় যেন ইংরাজী শব্দ-রহগ্তের ও ছন্দোতন্থের 

অশ্ক,টালোক পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত, কৃষ্ণকমল 
প্রতি কবিব কবিতায়ও আমবা সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গাল! 

সাহিত্যের ছন্দোবদ্ধ ও পুর্ণ বাঙ্গালা হাদের আবিকল চিত্র 

পরিম্কট দেখি । [ ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাতি শব্দ দষ্ঠব্য ] 
এই সময়ে যাত্রাসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন লোকে 

ক্ব স্ব পালার শ্রীবৃদ্ধিকর্পে পুস্তক বচনা করিতে আবন্ত 

করেন। এই সকল গ্রন্থকাবের মধ্যে আমরা বি্বানুন্দর পালা- 

রচয়িতা ৬উভৈরব হালদারকে অগ্রণী মনে করি। তাবপব 

মদনমা্টার, রাঁমটাদ মুখোপাধ্যায় প্রন্ততি অনেকেই যাত্রার 

সাট বচনা কারয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত সময়ে কবি ঠাকুরদাস 

ও মনে।মোহন বন্থ যারা সাহিত্যের অনেক উৎকর্ষ সাধন 

করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ যাত্রাকর শ্রীমুক্ত মতিলালরায়েব কক- 

গুলি গীভাতিনর আছে। তন্মধ্যে ভরতাগমন ও নিম/ইসন্ন্যাস 

সর্বিশেব গ্রপিদ্ধ। সঙ্গীতে ও কাব্যরচনা় রায় মহাশর রা | 

মদনমাষ্টারের সময়ে যাত্রা গাওনার অনেক সংস্কার সাধিত 

হয়। সেই সময়ে বাঙ্গালায় রঙ্গালয়ের পূর্ণ প্রভাব। নূতন 

ভাবে রঙ্গাভিনয় তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া(ছল 

তাই সাধারণে সে সময়ে কা উপর ততদূর লক্ষ্য 

ব্লাখে নাই । অনেকেই সং স্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুকরণে 

রঙ্গাভিনয্বোপবোগী নাটক রচনা ও আরম্ভ করেন। এ 

লময়ে বাঙ্গালা গগ্ভসাহিত্যও উন্নতিব অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তারে 

'াঃরোহণ কবিয়াছিল। তাহা! আমরা নাটকসাহিত্যে প্রসিদ্ধ 

কুণীনকুলসর্বস্, শকুন্তলা, পল্সাব তী, নবীন তগস্থিনী, শীলদ্পণি, 

ও1জামাইবারিক না নাটকের সঙ্কলন দেখিতে পাই। স্ুুপ্রসিদ্ধ 

'ঠক্ষকার দীনবন্ধু মিত্র, মধুসদন দত্ত গ্রতৃতি মার্জিত গগ্ভ- 
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সাহিত্য শিক্ষার গুণে আপনাপন পুস্তকের ভাষাও মার্গিন্ত 

করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুলীনকুলসর্ধস্ব পুস্তকখানি 

সংস্কতের ছা চে ঢাল! এবং তাহার ভাষাও বর্তমান লালিত্যপূর্ণ 
শবাসমূহে পরিপূর্ণ নহে; সুতরাং তাহার গগ্ঠাংশ একমার রাম- 
মোহনীরযুগের গ্াসাহিত্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তাহাকে 
বিদ্তাসাগরীয় যুগের মার্জিত সাহিত্যের মধ্যে সন্নিবেশ করা 

যায় না। [ যাত্রা, রঙ্গালয় ও নাটক শব্দ দেখ। ] 

বর্তমান সময়ে যাত্রাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও 
আমরা চট্টগ্রামের স্তুপপ্ডিত ও শ্রদ্ধাম্পদ কবিরাজ ষঠীদাস 

মজুমদারের কৃত সীতারামসম্মিলন, ভদীবিষ্ভানিধির সঙ. 

(প্রহসন) সথীদাপবৈষ্বেরনঙ, প্রন্ৃতি পুস্তকের গগ্ভাংশে আমরা] 
তানৃশ মাজ্ধিভ ভাষার গ্রাভাব দেখিতে পাই নাই। এ পুস্তক- 
গুলিতে অধিক পরিমাণে চট্টগ্রামী ভাষার মিশ্রণ থাকায় উহ| 

কতক পবিমাণে এ্রাচীন ভাষার অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে। কবি- 

রাজ মহাশয় কাশ্শীররাজসরকারে কাধ্যকালে সম্ভবতঃ এ সকল 

পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । আমবা নিগে তাহ।র পুস্তকএয়ের 

পরিচয় দিতেছি £- 
সীতারাম-মন্মিলম_-সীতার অগ্রিপরীক্ষার পর রাম ও সীতার 

সাক্সলনকহিনী লইয়া এই পুস্তক রচিত। পুস্তকথানির ভাষা 

গছ ও পঞ্ভ মিশিত। প্রথমে গণেশ, সরস্বতী, ছ্র্গা, শিধ, 

কাঁণী, বাম লক্ষণ শ্যামা ও সূর্যন্তবের পব গ্রস্থারস্ত 2০ 

পালারন্তে শুলস্থত পটিপাট, যথা 

রাগ আলাগোপী-তাল তেতালা 
শীর।ম চখি্নি পরম পধিতর মঙ্জন মনো রগ্রন। 

বণ মঙ্গল চীবন উদ্দ্বল করাল ভয়চঞ্জন ॥ ইভা।দি 

সীতাদেবী (গদ্যচ্ছন্দ )- প্রণ মই কি করি এ অমীম ছুঃখ অর মহ 

করিছে পাচ্ছি ন।) জদয় বিশীর্ণ হযে যাচ্ছে, তএ1৮ আমি তোমার বাক্যের 

দর্বীন। * * এণনও তুমি যাই বল তাই কণ্ঠব্য। ই৬)।দি 

তদীবিদ্যনিধিল সও২-একখানি বিদ্রপান্মক গ্রহসন। তিমির 

মস্তক চর্বণার্থ লিখিত। গ্রশ্থথানি শিতান্ত অশীল; ৬ণোকের 

পাঠবোগ্য নহে । রচনাৰ নশুনা-- 

গান--তাল খেমটা 

“ক্য| থুশি ক্যা মজা উব্স পিরিতের ধবজ। 

হাঁয় হায় হায় গলা খাজ। ছানাবড়া হায় তাজা ॥ 

ল[ড, রসকড৷ হায় হায় খারে প্রাণ মর ভাজা ॥” 

“গান কণ্ছে কণ্ডে নাচতে নাচতে হঠাৎ বিদ্যানিধি ঘ্সিয়। গেলেক, ভদী 

বাঁমনী (ওরফে ভব্র।বতী ) তক্ষণেই ত।ফ দিয়| বিদ্য।ৰ কাদ্ধে চড়িয। ধসিলেকঃ 

বিদ্যা! ভদীর ছুপা বুকে জড়াইক্গা ঠেশে ধরে যথাসাধ্য দৌড় দিয় 

চলিয়। গেলেক।” 

স্পা াম 
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চিজ বৈষষের মঙ-_একখানি ক্ষু্র গ্রহসন। ভণ্ড গাঁন 

বৈষণবের নিন্দাই গ্রন্থের উদ্দেপ্তী। ভাষায় অঙগীলতার চূড়াত্ত-- “মরার আগেতে মর) শমনকে ক্ষাত্ত কর, 
কোন ভব্রলোকই গুরুজনের সন্দুখে ইহ! পাঠ করিতে পারি- 
বেন না। রচনার নমুনা__ 

[ কপাল জোড়। তিলক এবং হাতে মালার ঝুট। করো সখাদসী 

বৈষাধীর গন গাইতে গাইতে সভায় আইস|। ] 

গান 
বজের প্রেমভাজ।, খেতে ঘড় জ!, 

যা খেয়ে প্রীকৃ্চ হল পিরীতের রাজ | 

গিয়ে বৃন্দাষন, নিধন নিকুপ্নষন, 

ঘুরে ঘুরে শিখে-এএলেম তাজ ॥ 

যে খাবে এস, প্রাণ-ফুলে বৈস, 

আথেরেতে নেষে যাছু গিরিতের বেঝ]। 

নদে নিবাসী, মাম সখাদাসী। 

জগত বিখ্যাত আমি ষৈঝঃবী ধবজ ॥ 

গ্রন্থশৈষের কথা 

সখীদাস--হা প্রাণ বৈধঃবী চল। 

সথাদাসী_-(ধিঠঠলের হাত ধরে,) চল বর্থান্তি ভাতার চল জামাই, 
"চল ভাশুর চল চল । (কর্যে, আগে সখাদাসী, পরে দুইজন চলিয়া গেলেক)।” 

ফাত্রা-চাঁলচলন ও ঢঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রথিত 

পালাসমূহেরও সংস্কার সাধিত হয় এবং যাত্রাসাহিত্যেও মার্জিত 

ভাষার আদর বাড়িয়া উঠে। সেই সঙ্গে বর্তমানযুগে পীচালী, 
কবি ও জারী গানের রচনায় ও শব্ধ যৌজনার বিশেষ পারিপাট্যও 

লক্ষিত হয়। পূর্বকার পাঁচালীর গান যেরূপ ছিল এখন তাহা 

হুইতে ভ'ষা অনেক মাঞ্জিত ভাবাপন্ন এবং রচন!1 স্থুরুচি সম্পন্ন 

হইয়াছে। প্রাচীন পাঁচালীগুলি হইতে দীশরথি রায় প্রভৃতি 
আধুনিক কবিগণের রচিত পাঁচালীগু[লতে সেই পার্থক্য হুষ্পষ্ট- 
রূপে বর্তমান । এখন যে সকল পাঁচাঁলীর গান আমরা শুনিতে 
পাই, তাহার গান ও ছড়ার ভাষা অপেক্ষাকৃত আরও মাঁঞ্জিত, 

কিন্ত সখীসংবাদ্দ ও থেউড়ের আসরে আদিরস বা অশ্লীলতার 

ন্দৌড় নিতান্ত বাড়িয়াছে। [ পাঁচালী দেখ। ] 
হরুঠাকুর, নীলমণি পাটুনি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবি- 

ওলার গানগুলির রচনা সুন্দর ও ভাববিকাশপুর্ণ। কবিগানের 

নমুন| যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে । [ কবিশব্দ দেখ ।] 

পূর্ব বঙ্গে জারী গানের এখনও যথেষ্ট সমাদর রহিয়াছে। 
উহ! নিরক্ষর কবিগণের রচন1 হইলেও উহাতে ভাববিকাশের 

পূর্ণ উপাদান বি্বমান দেখা যায়, কিন্তু ভাষার তাদৃশ পারি- 
পাট্য নাই; তবে সেই নিরক্ষর কবিরা বর্ণনায় যে অকুশল, 

'ভাহাও স্বীকার করা যায় না। জারীগাঁন কতকটা কবিগানের | 

সক; ুই দলে প্রশ্্রোত্তরে গাওনা হয়। আমরা নিয়ে একটা 
, গানের নমুন! তুলিয়। তাহার রচনার পরিচয় দিলাম_- 

বদি ত| করতে পার তব পারে যাবি রে মন রসনা । 

মৃতা দেহ জেন্দ| কর! থাকতে কেন কর না, 

মরার সঙয় মলে পরে কিছুই হযে ন|, মরার ভাষ জান ন| | 

মর। কি এমনি মজ|, সরে দেহ কর তাজা, 

গেছ ন| ফুলের সাজ, শমন লে তয় কিরে তার, কালাকালের ভর থাকে না 
মার তক্ক! ভবের পর, মৃত দেছ জেন্দা ক'রে হযে ভব পার, 

গুরু হতেন কাঙারী এড়াবে অপার বারি, বাবে ভষসিঙ্কু পার; 

নৈলে সরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন পরেছি 

করে জায় তাই পাগল! কানাই ;-- 

আমি চক বুগ্িলে সলোক দেখি মেল্পে পরে আধার হয়, 

তাইন্তে আমার নাইকে! এখন মরণ ঘলে ভয়, তোরা! মরবি ফেরে আর ; 

আর অধর ধর! জীয়স্তে মরা, জীব হয়েছে ভজন সার।, 

জীষের কিছু জ্ঞান হলে! না, ওরে মরার সদয় মলে পরে কিছুই হধে ন| ॥” 

[যারী দেখ। ] 

চাঁণক্য শ্লোক-_শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত। চাঁণক্য 

রচিত অষ্টোত্বর শত মূল গ্লোকের পয়ারাদি ছন্দে অন্থবাদ। এই 
গ্রন্থে মুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কএকটী বেশী শ্লোক দেখা যাঁ়। 

নিয়ে মূল ও অনুবাদের নমুন! দিলাম__ 

“উৎ্নবে ব্যসনে চৈষ দুতিক্ষে শত্রধিগ্রছে। 

রাজদ্বারে শবশানে চ যস্তি্তি স হান্ধষঃ | 

উৎসযে ধ্যসনে আর রাজার যে দ্বারে। 

উপস্থিত হয় যে বান্ধব বলি তারে ॥ 

শুশান তৃমিতে মিলে রিপু-পরাভবে। 

অগ্রগামী বান্ধব ধোলি তারে তবে ॥ 

চাণক্য শ্লোকের আরও কএকখানি প্রাচীন অনুবাদ 

পাঁওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই খণ্ডিত। গ্কাহাতে 

শ্লোক সংখ্যা কম দৃষ্ট হয়, প্রায়ই অন্বাদকের নাম নাই। 
আমরা এক খানি গ্রন্থে এইরূপ ৬১ শ্লোকের মাত্র অনুবাদ 
দেখিয়াছি । তাহাতে নিয়োক্ত শ্লোকের এইরূপ ভাষা আছে--. 

প্রঙ্গহাপি নরঃ পুজেন। ঘন্তান্তি বিপুলং ধনমূ্।” 

চা নং ধু সং রং 

"আহুম বিপুল ধন যে সবের ঘয়ে। 

ব্রদ্ধব্ধী হইলেও লোকে পুজে তারে ॥” 

১২১৬ মীর হস্তলিখিত আর এক থানি পুথির "উৎসবে 

ব্সনে চৈব” শ্লোকের অনুবাদের সহিত উপরি উত্ত অনুবাদের 

বিশেষ পার্থক্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থের অন্গৰা্ অনেকটা 

সংস্কৃতের অনুকূল নমুনা-- 

"্পরোক্ষে কার্যযহন্তারং প্রসঙ্গে প্রিরযাদিনং। 

বর্জযেতাদৃশং সিং মিববুস্তং পয়োদুখদ্। 



বাঙ্গালা সাহিত্য (জ্যোঁতিষশাখা) 
পিপিপি সপিস্পিপপসপী শী পিকপিপশাপিস  পপসপীপীশিিপ পপ পাপ পাশ তত তি শশী তি সি 

পর হস্তে কার্ধা নাশ করে জেই জন। 

সমুখেও কজ জিন্স মধ,র ঘচন ॥ 

খিধ পরিপূর্ণ কুস্ত মুখে মাত্র ক্ষীর । 

গমত ছুর্ছন মিত্র তেজিবেক ধীর ॥* 

এ সব সুন্দর অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়া আজকাল অনেক 

কফবিই এখন অভিনব অনুবাদ করিয়া স্কুলপাঠ্য করিতে চেষ্টা 

পাইতেছেন ; কিন্তু সে অনুবাদ ও এ অনুবাদে অনেক তফাত। 

শান্তিশতক-_ইহা কবি শিহলন মিশরের হ্ুপরিচিত গ্রন্থের 
অনুবাদ । শ্রীরামমোহন স্কায়বাগীশ কর্তৃক অনুদিত। অনুবাদ 
প্রা্ুল ও ষথাযধ। গ্রন্থকার গ্রন্থীরস্তে এইরূপ আত্মপরিচয় 

দিয়াছেন-. 
প্বন্ধম।ন পুরে ধাষ, তেজশ্চন্ জর নাম, 

মহারাজাধিরাজ বিদ্িত। 

তার রাজ্যে আছে গ্রা্। ধলগণ!। বিখ্যাভ ধা, 

সাহাবাদ পরগণ। ঘটিত ॥ 

সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীয়ামমোহন নাঁম, 

উপনাম শ্রীন্ত।য়যাগীশ। 

শাস্তিপতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথা, 

স্থনি সভে করিষে আশিষ ॥” 

অতঃপর মৃলগ্রস্থের আরম্তভ। কবির রচনা-কৌশলের 

নিদর্শন স্বরূপ এখানে একটী শ্লোক উদ্ধত হইল-_ 
“নমস্যামে। দেবান্ননু হতবিধেস্তেইপি বশগাঁঃ, 

বিধিষদয: সোহপি গুতিনিয়তক শৈর্বক ফলদ | 
ফলং কর্াযনত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিন।, 

নমন্তৎ কর্দ্দতে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রতবতি ॥ 

প্রণাম করিতে চাঁছি যত দেবগণে। 

বিধাতার ঘশ তারা বন্পি কি কারণে ॥ 

কর্ ফল হিন1 তার সাঁধা নাহি আন ॥ 

তষে কি বন্দিঝ বিধি ঘলিয়| প্রধান। 

মনে বিচারিয়। দেখ কন্মের সহ ॥ 

গুভাগুভ ফল বত কর্পের আয়ন্ত। 

কি করিধে খিরিঞ্যাদি ঘতেক দেবত1 । 

কর্টের প্রণাম যাহ। হইতে হীন ধাণ্তা॥” 

বাঙ্গালী কবিগণ একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানবিষয়ক 

আধ্যাত্মিক তত্বগ্রস্থের প্রকাশকরে মনোযোগী হইয়াছিলেন, 

সেইরূপ তাঁহার! সেই জ্ঞানোর্লতির সোপানকল্পে ধীরে ধীরে 
অস্থশান্ত্, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানাদির আলোচন! করিতেও ক্রটি 

স্বীকার করেন নাই। নিম্নে আমরা এ শ্রেণীর ছ/'একথানি 

মাত্র পুস্তকের পরিচয় দিতেছি £-- 

স্গ্যোতিষ। 

॥ ছাহাৎনাম/-_এক থানি মুসলমানী ফলিত জ্যোতিষ, প্রকৃত 

* *পক্ষে ইহাকে ফলিত ন! বলিয়া বরং ররাহমিহিরক্কত বৃহৎ 
এ [1] 

[ ১৮১ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (জ্যোতিষশাখা) 

সংহিতার ছণচ বলা যাইতে পারে। ইহাতে গৃহবদ্ধন, খঞ্জন- 

দর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভূমিকম্প, গোছল বা স্নান, স্বপ্নফল, চক্দর্শন, 

এবং নহছ বা অগ্ডভ যোগাদি মুসলমানের জ্ঞাতব্য ৰ্ষয় কয়টা 
লিপিবদ্ধ আছে । সাহা বদরুদ্দীন পীরের সেবক মুজম্মিল এই 
্রন্থখানি রচনা করেন। নমুনা 

"এই দোষে মরিষেক গৃহের ঈশ্বর ॥ 

এই দোষে অল্প অউ হএ গৃহপতি। 

নতু নান! ব্যাধিএ গীড়িব প্রাতিনিধি ॥ 

ভাব আর আঙঙ্বিন মাসেত নিয়ে ঘর। 

সুখ আর ভোগক্ষম্পদ বারিব অপার ॥” 

€্যাতিযের বচন_-ফলিত জ্যোতিষের এক খানি সার- 

গ্রহ। ইহাতে নিম্লিখিত বিষকগুলি আলোচিভ হইয়াছে-_ 

"অথ পঞ্জিকাপূরণ। বার ইস্থ্যাদি বচন। রবিবার ইতামদি 

1 

গুরুাতিথি। ২৭ নক্ষত্র। করণ। নন্দা আদি। অমৃতযোগ। 

মৃত্যুযোগ ত্র্যহম্পর্শ। যাত্রান্তে উত্তম, মধ্যম ও অধম নক্ষত্র । 

বারকলা, কাঁলবেলা। মাসদগ্ধা। দিগদদ্ধা। দিগশুল। 

যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনীচক্র ইত্যাদি । 

রচনার নমুনা-- । 

প্দিগ, দাহে একদিন অকাল জানিবে। 

চন্রসু্যয গ্রহণে মাতদিন হযে ॥ 

ভুমিকম্প উক্কাপাত তিনদিন দৌষ। 

ধুস্তরকেতু উদয়েন্তে পঞ্চ দিবস 

গ্রহণ কাঁলেতে যদি এ সঙ্ল হএ। 

এ দশদিন দুষ্ট মুনিগণে কএ ॥” 

পুথিখানির হস্তলিপির তারিখ ১১৯৪ মাধি তারিথ 

২৬শে ফাল্গুন । স্থতরাং তাহারও বহু পূর্বে রচিত। 
সামুদ্রিক গ্রন্থ--ফলিত জ্যোতিযোক্ত  করতলরেখানির্ণয় | 

ইহাদ্বারা অনৃষ্ট ফল বলা যাইতে পারে। আমরা ছুই খানি গ্রন্থ 
পাইয়াছি। উভয়েই গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনূদিত। 

কাকের বচন--এখাঁনি ফলিত জ্যোতিযৌক্ত কাকচরিত্রের অন্ু- 

বাদ । সন ১১৯৭মধঘীর হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে । রচনার নমুনা-. 
“অগ্রিকোণে ধোলে কাক নাংসএ ভক্ষণ । 

দক্ষিণেতে বোলে কক মিত্র আগমন ॥ 

নৈর্ধতকোণে বেলে কাক চিন্তাযুক্ত মন। 

পশ্চিমেতে ধোলে কাক লঙ্য হয় ধন ॥ 

বাধ্য কোণেতে বেলে কাক ফুটএ কণ্টক। 

উত্তরেতে বোলে কাক বড়হি সন্কট ॥ 

শৃঙ্যেতে বোলে কাক বিদেশে গ্ন। 

মান লত্য হএত এঁশান্ত ষৌলন ॥* 

খ্রনব্ন__একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। খপ্জনদর্শনের ফলাফল 

ইহাতে বর্ণিত। দেড়শত বর্ষের পুথি পাওয়া গিষ্কাছে। 

$৬ 



বাঙ্গালা সাহিত্য (জ্যোতিষশাখা) 

“বৈশাখ মাসেত জদি দেখএ খ্নুন। 

মর্কাখায় ধন লগ্ক্য জানিব| কারণ ॥ 

জোঠ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন। 

ছয় সে ন! মরিলে বৎসরে ময়ণ |” ইতা।দি 

দৈবজ্ঞকাহিনী--্নবগ্রহের বিবরণ এবং তত্প্রসঙ্গে তাহাদের 

প্রভাব, স্থিতি ও যুগধ্বংসাদির পরিচয় আছে। শ্রীমধুস্থদন 

ইহার রচগ্মিতা এবং ১১৮৪ মবিতে রামতন্থু ঠাকুর (আচার্য) এই 

পুথি নকল করিয়া লইয়াছিলেন, স্থৃতরাং মুলগ্স্থ তৎপূর্ববত্ত, ৷ 

থনা ও ডাকপুরুষের বচনের গ্ঠায় আমরা একখানি শ্বপ- 

বিবরণ পাইয়াছি। রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় 
বপনধ্যারর 

কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে কিরূপ ফললাভ হয়, 

রস্থকার তাহাই পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের | 

নাম স্বপ্রাধ্যায়, কিন্ত দুঃখের বিষয় গ্রস্থকারের নাম নাই । রচনার 

নমুনাস্বরূপ একটু স্বগ্নফল তুলিয়া দিতেছি £- 
"স্বপনে জদি পিঠ। খাএ রস্ত করে পান। 

মহাদুঃখ লাভ হএ বাঁড়এ নন্মান। 

মোরগ শুকর মেষ হংন গঙ্ষিগণ। 

এই সকল পৃষ্ঠে জেৰ| করে আরোহণ ॥ 

চাঁরু স্বপন বলি তারে লগ্ট্রীবৃদ্ধি হয়। 

মধ্যাদ। মহিম| ঘাড়ে শত্রকুলক্ষয় ॥* ইত্যাদি 

জ্যোতিষ ভিন্ন আমরা অঙ্কশাক্্র সন্ঘন্ধীয় কএকখাঁনি পুথি 

পাইয়াছি। শুত্স্করের মানসাহ্বপদ্ধতি এবং উপরি বর্ণিত 

ট্টগ্রামবাদী রামতন্থ আচার্য গুরুমহাশয়েরও কতকগুলি আধ্যা 

পাওয়া গিয়াছে । সে আর্ম্যাগুলিব রচন! সঙ্কেত ভাবিতে গেলে 

চমত্রুত হইতে হয়। এতগিনন এই শ্রেণীর কতকগুলি 

পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা পয়ারে রচিত হইলেও এতই দুর্ববোধ যে 

সহজে তাহার পক্কোদ্ধার করিবার উপায় নাই। নিয়ে এ শ্রেণীর 

দুইখানি পুস্তকের পরিচয় প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে গন্ধরবারায় 

(১) বিরচিত একথানি পুস্তক সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন । পুস্তকখানি 

থণ্ডিত না হইলে উহার সঙ্কেতার্দ সহজে বোধগম্য হইতে 

পারিত। আমর! উদ্দাহরণ স্বরূপ একঅংশ উদ্ধত করিলাম-_ 

অথ হরণপুরণং। 

“লন করিএ জাক পুরিলে সে পাই। 

ভাগ করিতে হরিয়। যাই ॥ 

হয়ণে টুটে পূরণে বাড়ে। 

হরণ পুরণ হয়ে তরে (1) 

জ| দি পুরি ত। দিয়! হরি। 

এই মতে জানিধ নষযুদ্ধ খরি ।* ইত্যাদি 

(২) প্জমাবন্দির বচন” নামে এই শ্রেণীর আর একখানি 

পুস্তক আছে। তাহ শ্রীজক্সনারায়ণ দাম বিরলচিত। ইহাতে 

মি ০১৯২১ ১৭৯৯ 

আছে। নমুনা-- 

“চ।কল| বেশী জমার তোলা এ অদ্ষেয় গপব। 

ঘন পণগ্রহ গণ্ড! যুগ্ম কর! কি তোল! পুরণ 

ইজারা বেসি জমার তোলাএ ধরি। 

ফি তোলাতে নেত্রপণ /* ধর সংখ্য1 করি ॥” ইত্যাদি 

(৩) এই নামের আর একটা ক্ষুদ্র কবিতা আছে। দ্বিজ 
রামানন্দ জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার 
অভিলাষে এই আধ্যা রচনা করেন। লর্ড রুর্ণওয়ালিসের সময় 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষে ইহা রচিত হইয়াছিল। নমুনা__ 
“বাণপণ চন্ত্রগণ্ড| বিছ।নি কাইচা চৌফি। 

হাল বেশী সাত আন। সপ্তদশ গণ টিকি 1” 

এই শ্রেণীতে খন! ও ডাকপুরুষের বচন গণ্য হইতে পারে। 

ডাক ও খনার কথা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বৌদ্ধযুগের 
সাহিত্যালোচনা মধ্যে বিবৃত হইয়াছে । [ খন! দেখ। ] 

ছত্রিশকারখান!--কায়স্থৃপ্রবর শুভস্কর দাস নবাবী আমলের 

রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দিবার জ্) "ছত্রিশকাঁরথানা' রচন! 

করেন। গ্রস্থথানি এতিহাসিকের নিবট অতি মৃল্যবান্ বলিয়! 

পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। ছুই শত বর্ষ পূর্বে মুসলমান 
নবাবসরকারে বিভিন্ন বিভাগে কিন্ধুণ বন্দোবস্ত ছিল ও কি 

নিয়মে পরিচালিত হইত, গশুভঙ্কর সাঁবস্তার তাহার পরিচয় 

দিয়াছেন। গ্রন্থথানির গ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০*। এই পদ্য- 

গ্রন্থে মুসলমান রাজসরকারে ব্যবস্থত বহু পারসী শব দুষ্ট হয়। 

[ শুভস্কর শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

একদিকে যেমন ভূগোল, ইতিহাস, কাব্য ও নাটকাদি এবং 

জ্যোতিযাঁদি বিজ্ঞান পুস্তক পয়ারাদি ছন্দে রচিত হইয়াছিল, 
অন্থদিকে সেইরূপ বৈদ্ক পুস্তকগুলিও ভাষা পদ্থে বা গছ্ধে রচিত 

হইয়৷ সাধারণের মধ্যে আযুর্ধেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

বঙ্গভাষায় বৈষ্যক পুস্তকগুলি সাধরণতঃ কবিরাঁজী পাঁতড়া নামে 

প্রসিদ্ধ। নিয়ে কএকথানির পুস্তকের পরিচয় দেওয়া গেল। 

(১) বৈদ্যেক গ্রন্থ_পদ্যচ্ছনে লিখিত একখানি পুস্তক। 

ইহার প্রথম ও শেষ পাঁতা নাই। সুতরাং পুস্তকথানি কত বড় 

তাহ। সহজে নিরূপণ করা যায় না। তবে যে ১৭খানি পত্র 

পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় পুস্তকখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে 

এবং উহাতে আবশ্যকীয় অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। নিম্কে 

তাহার একটু নমুনা দিলাম-. 

ভধ ফুল। মছাকৃষ্ঠের লক্ষণ । 

গাও ফুলএ জার অঙ্গুলি খসি পরে। 

নাক ফুলিজ চেভ! হএ কধ কলে ॥ 



বাঙ্গীল! সাহিত্য (বৈদ্ভকশাখা) 

এ সব লক্ষণ জার হএ ধিপরীত। 

উুঁষধ নাহিক তাঁর জানিঅ নিশ্চিত ॥ 

চিকিৎন| করিব তাহা জে জন পণ্ডিত। 

দৈঘ যোগে তার ব্যাধি হইল থণগ্ডিত ॥ 

অথ চিকিৎসা । 

কৃষ্ণবর সর্প মারি জতনে রাখি 

লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুথাইব ॥ 

ঘাবরিঘ বীজ সমে গুণ্ি করিব। 

চারি মাষ! প্রমাণে গুপ্ডি তখনে খাইব ॥ 

অন্য প্রকার। 

কটু তৈল চারি সের আনিব তখন । 

সর্প মাংস এক সের আনিধ জত্তন ॥ 

চিতামূল ছুই সের গন্ধক কুড়ি তোল|। 

একত্র করিঅ পেষিবেক ভাল। ॥ 

[সিদ্ধ করিয়। তৈল লইব জত্বনে। 

এক মণ্ডন তৈল লাগ।ইব তথনে ॥ 

অন্য প্রকার। 

কুস্তার পৌঁঅনি সত করিবেক গীত। 

ভরির কুস্ত।টর| নোয়। কোরাণের পান ॥ 

উপবে লাগ।ইব চুণা লেপিব নকল। 

*. লাগ।ইব চুণ। বসিষ সত্বর ॥ 

অগ্নি জ্বালিম। তাবে করিবেক দেব 

আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইযেক ধুম! 

ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ। 

এই মত সপ্ত দিন হন মহাজন । 

অন্য প্রকার। 

নিশ্ব গত্র নিশ্ব ফল আনিয়ে জত্তনে। 

আমলকী ফল ভবে আনিধ তখনে ॥ 

সমভাগে লই তারে করিথেক গর] । 

তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার ছুরা॥ 

ছুই তোদে। জল তবে করিব অনুপাঁন। 

খণ্ডিষেক মহ।ব্যাধি এই সগ্নিধান ॥ 

(২) উক্ত নামধেয় অপর একথানি প্রস্তক। গ্রস্থকার 

চট্টগ্রাম পটীয়া-থাঁন! মোহনাবাপী বৈগ্ভনাথ ঠাকুর । পত্রসংখ্যা 

২৫ ছুই পৃষ্ঠায় লেখা । নিযে গ্রন্থমধ্য হইতে ওলা উঠা রোগের 

একটী ওষধের ব্যবস্থা উদ্ধত করিলাম-__ 
“৩ দূকফে জরনাংতাইর ঝোলা আগা-পাছা 

তাহার প্রয়োগ 

গ্ঈপল-_-১, গোলমরিচ--১, কাচাহরিদ্রা-_-১, নেবুর রস-_ 

১ শুট--১১ লাটাগুল! -১, দীরু-হ্রিদ্রা--১, 

এহারে বাটা গুলি বানাই কাচা জল অনুপানে খাইব। 

গুম গ্রকগুলি জম করি চক্ষুতে দিলে বিষ ছাড়িবে। অস্থদের 

নামাইলে 
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পরীক্ষা_-এই অন্দে চক্ষুর জল শ্রবিব। যদি না শ্রবে তবে সে 
লোক না! বাচিব।” 

এইরূপ পুস্তকখানিতে অনেক বড় বড় রোগের টোটকা 

স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। 

(৪) কবিরাজী পুথি_-পুস্তকখানি বৃহৎ ও লেখা অতি 

প্রাচীন । নমুনা 

অথ প্রমেছের অউনদ 

হলদ্র। ১ এক তোল। কড়ি পোউ। কফি এক তোলা । 

এই ছুই বাটা ঠাণ্ড। জলে * * কবি খাইলে, তবে প্রমেহ খাউ ভাল 

হবে।” 

(৫) কবিরাজী পাতড়া-_পুস্তকখাঁনি জীর্ণনীর্ণ। অতি প্রাচীন 

লেখা বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বছবিধ রোগের ওঁষধাদির 

ব্যবস্থ। দেখ! যায়। সর্পমন্াদিরও সমাবেশ আছে। সুমন্ত্র ও 

কুমন্ত্র উভয়ই দেখ! যায়। জারণ করিবার উপায়গুলি এবং 

বশীকরণের ওষধ পর্য্যন্ত বাঁদ যাঁয় নাই। কোন কোন স্থানে 

কবচ এবং কোথাও বা মঘাশাস্ত্র মতে প্রয়োগ দুষ্ট হয়। 
(১) কুকুবে কামড়।ইলে প্রয়োগ, মঘাশান্ত্র মতে 

আসারুআপোক +* আন গোলমরিচ %* 

আদ্রক /» সিংগুপ, ৫)  /* 

এরহারে ব।টা সাতগুলি বানাই তপ্তজ্লল অন্ুপানে খাইব। আড়াই প্রহর 

[বাদে কিছু পথ্য খাইব। 

শারোয়। গ।ছর জর ছেচি আদ পৌয়। রস লই গাঁব।ইলে প্রতিক।র পাইব। 

(২) ছোঁপের কুক হইলে তাহার গ্রয়োগ-- 

শেতকরবীর জর ১ তোল! 

চুত্তিদানা ১ 

আমলকী ১ 

এহারে বটী বরইবিচি প্রমাণগুপি কপি কাচ| জল অন্ুপানে খাইব এৰং 

মত্য দধি শক অন্বল না খইব। 

একটী কুমন্ত্র 2 

প্ল। হ৷ ইলাহ। ইল,অ। মিল মিল । 

ফলন] অসি ফলনার লগে মিল ॥” 

(৬) কবিরাজী পাতড়া--একথানি বুহদাকার পুস্তক । পুস্তক- 

খানি থণ্ডিত। ৫ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে । ইহা 

সম্ভবতঃ নিদানাদি পুস্তকের অনুবাদ । নিয়ে অল্প নমুন! দিলাম 

"মুস্তকং সৈদ্ধবঞ্চেব বৃহতীমূলমেব চ। 

যষ্টিধুং সমামুক্তং নগ্যং তন্্া(নধারণম্ ॥” 

অন্ার্থ__মোখ|, সৈক্বব, বুহতী মূল, মধুষষ্টি সমান ওজন চূর্ণ তস্া নাশ 

করিব ইতি মুচ্ছ1 ভ্রম তত্র! নি চিকিৎসা । 

ত্রাহিকজর পুস্তক--পদ্যে লিখিত একখানি কবিরাজী 

পাতড়া। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই পুথির গঠন, ও শ্রবণ 

দ্বারা ত্রযহিক জর শাস্তি হয়। নমুনা-_ 
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“এই পুথি কি ত্রাহা হয় বিমপিয | 

সাঙ্গী আছে গঙ্গা দেবি কহিছু নিশ্চয় | 

জনার্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল। 

সেই ভ্বরের জন্ম কথ! প্রচার করিল। 

হুনিলে জে দূর হইব ত্রাহিক জে ঘর। 

সনিধ পাঁচালী কিবা রাঁখিষ গৌচর ॥" ইত্যাদি 

এততডিন্ন চিকিৎসাপর্যায় ও নিপ্ধান নামে ভাষায় রচিত 

ছুইথানি বৈত্তকগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । উহাদের রচন! প্রণালী 
উপরি উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে বিশেষ ভিন্ন নছে। 

কবিরাজী ব্যতীত ভূতের প্রকৌপনাশ এবং সর্পাঘাতের 

বিষ নামাইবার পন্য কতকগুলি মঙ্ত্রের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
রোজার! সাধারণতঃ ওঁ সকল মন্ত্র ব্যবহার ফরিয়া থাকেন । কোন 

কোন প্ঝাড়নমন্ত্র সংগ্রহের” মধ্যে আবার ওঁধধাদির ব্যবস্থা দেখ! 

যায়। কোন কোন পুস্তকে আবার সুজ্ঞান ও কুজ্জানের মনত 
আছে। ভূত ঝাড়া ও সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ 
অশ্রাব্য এবং স্থানে স্থানে উৎকট শব্ষসম্পদপূর্ণ। নিয়ে কএকটী ; 
গুধধের বিষয় উদ্ধত করা গেল £-_ 

সাপের ওষধ--তিন বৎসিআ মরিচ গাছের শিকড়। গায়েতে 

রাখিলে সর্পের ভয় নাই। ছোঁটজাতি আইন্বর ( ঈশের ) মূল 
খাবাইলে বিশ্ন জায়। ইহা সোণালী রূপালী ছুই সর্পের ওঁধধ 
জানিবা। অন্য একখানি মন্ত্র সংগ্রহের পুথিতে আবার এইক্প 

দেখা যায়-_. 

“সর্প কামড়াইলে ধিদ বদি জাগে, প্রয়োগ 

ওজ--/* মাসা। হিঙগ--/* মাস1। করুঅ!। তৈলে বাটি নস লইলে 

বিস লামে। 

২দফে। জদি বিসের ভাব কিছু থাকে, নিম গেট। বাটি ব্রক্মতালুছে 

দিলে বিস লাষে। 

৬ দফে। বাতি বিআলি জদি কিছুএ কামরাএ ছাগলের লাদি মধদি পিসি 

ঘাএর মুখে দিলে বিস নির্বিস হএ।” ইত্যাদি 

গল্প। 
আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় এবং মানসিকবৃত্তিনিচয়ের 

উৎকর্ষতাসম্পাদনের নিমিত্ত বঙ্গীয় কবিগণ একদিকে ধর্মতত, 

জ্ঞানতত্ব, যোগতত্ব ও নীতিতত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহ ভাষায় রচনা 

করিয়। বঙ্গবাসীর মনে যেমন বৈরাগ্যের সুচনা করিয়া দিয়া- 

ছিলেন, সেইরূপ অপূর্বব আখ্যান পুস্তক রচনা করিয়াও তাহারা 

তাহাদের হৃদয়ে সংসারোগ্ঠানের প্রেমপ্রঅবণের অমৃতময়ী ধারা 

দিঞ্চন করিয়া গিয়াছেন। এ সকল উপাথ্যানের অধিকাংশ 

পুস্তকই কোন না কোন রাজবংশকে উদ্দেশ করিয়! রচিত 

হইয়াছে ; কেন ন! তাহা হইলে তাহ! পাধারণের বিশ্বীস্ত হুইবে 

এবং তাহারা সকলে সেই পুস্তক হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া 

সংসারক্ষেত্রে স্্ায়পর পথে বিচরপ করিতে পারিবে। এই 
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শ্রেণীর কতকগুলি আখ্যান ইতিহাসমূলক, কতকপ্তনি বা 
ভিত্তিশূন্য গরমাত্র; যাহা হউক, আমর! নিয়ে পয়ারাদিচ্ছন্দে 
ভাষায় রচিত কতকগুলি গল্প পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি-- 

ভমক্ন-পল্সিদী--একথানি রূপকাধ্যান। ভ্রমর ও পক্লিনীকে 

প্রণয়ী ও প্রণরিনীর (অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রারাধার ) আসন দিয়া 
প্রেমের একটা পরিস্ক্ট চিত্র আকা হইয়াছে। গ্রস্থকারের 

নাম পাওয়া যায় নাই, শতাধিক বর্ষের হস্তলিপি পাওয়! গিয়াছে। 

ইহা গস্ভ ও পদ্যে রচনা | রচনার নমুনা-_ 
পহেম খতু যথ দিন ছিলো, তখ দিন শ্রমর বেত্তকী ইত্যাদি ফুলের ষখূ 

খাইতে! । পরে বসন্ত খতু আইনে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ববকার আহ্লাদ 

পন্ষিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

শুন শুন ভ্রমর বন্ু। খাইয়া কেতকীর মধ, 

রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছল! 

সাঁধে বোলে ধার জাইতে, সাধে এ যেড়াস পথে পথে, 

পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেল|॥ 

তাইতে তোরে জাইতে ধলি, শুনরে কমলের অলি, 

প্রেমের কথা ছ।প| নাহি রঞ। 

এখন হইয়। কেতকিনীর বশ, সবাই কর রঙ রস, 

দেখ ন| তোর এ চিহ্ন আছে গাএ॥” 

ব্রমরের গার কেতকীফুলের রেণু দেখিয়া পদ্মিনী শ্লেষোক্তি 

করিতেছে । কিন্তু প্রেমের কি বৈচিত্র্য! অভিমানমগ্রা পদ্থিনী 

্বীয় প্রিয়তমের আগমনে ব্যথিত হুইয়াও দেবতাজানে প্রাণ- 

বল্লভের চিন্ত! করিয়াও মনে মনে যত দেবতার চিহ্ন প্মরণ করিয়া 

এইন্থলে তাহার একটী তালিকা দিতেছেন £__ 
“্র্ধার চিহ্ন চতুদ্দুথি কমণ্ডলু করে। 

বিষুর চিহ্ন চতুভূ'জ গদাচত্র ধরে ।” 

স্থানে স্থানে রচন! এত সুন্দর যে তাহা! প্রেমবিহবল বৈষুবের 

হৃদয়তন্ত্রে ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে । কথাগুলি সখীভাবের 

লুন্দর উদাহরণ-- 
"কুক প্রেমে ব্রজাঙ্গন! কথ ছুংখ পাইলে । 

কাল কোকিলের ন্বরে বিরহিণী ঘলে ॥ 

কালে নয়নের তাঁর। ছুই কুল মজায়। 

কালে! জন দেখিলে পয়ে দ্বিগুণ মজা হয়! 

্।র রূপে এ তিন ভুবন হন আলে!। 

সেই হৈলে! কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালে! ॥ 

তুমি ত ভ্রমরা কালে। আমি তোরে জানি। 

দেখ মধদান দিএ তোরে ছুইলাম দ্বিচারিণী।” 

ঈীত-বসত্ত__একথানি রূপক। প্রায় “বিজয়-বসস্তের” ছাছেই, 
রচিত। কুটিল চক্রজালে জড়িত শীত ও বমস্ত নামক ছুই 
রজিপুত্বের কাহিনী পুস্তক মধ্যে বর্ণিত। ুস্তকথানি নিতাস্ত 

ক্র নহে। রাজ! বিমান্তার কোপে নিজ পুত্রকে লইয়া 
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সিংহাসনে উপবেশনের কথা আছে। তাহার পর, শীত ও 

বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্ধীপুরে গমন ও রাজকগ্ত1-বিবাহ 

ইত্যাদি পুর্বঘটিত ঘটনাসমূহের সংক্ষেপ পুনরাবৃত্িলহ আমু 
বঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার বাণীরাম ধর। 

রচনা নিতাস্ত মন্দ নহে। 

চ্রকান্ত--একখানি উপাথ্যান। বীরভূমধাসী শ্রীকান্ত সদা- 
গরের পুত্র চন্ত্রকান্তের বাণিজ্যগমন ও তদাগুষঙ্গিক কতকগুলি 

অবাস্তর বিষয় লইয়া পুস্তকখানির কলেবর পুষ্ট হুইয়াছে। 
চন্ত্রকান্ত শাস্তিপুর নিবাসী রত্বদত্ত সদাগরের কন্তা তিলোত্বমার 

পাণিগ্রহণ করেন। স্থান বিশেষে রচনা মাধুর্য এবং ভাষা ও 

ভাব বড়ই তৃপ্রিগ্রদ | গ্রন্থকার জাতিতে বৈদ্ত--নাম গৌরীকান্ত 

য়ায়। তিনি সাধুপুত্রকে যে পথে বাণিজ্যধাত্রা করাইয়াছিলেন 

সেটা এই-- 
"তিন দিন বাইয়া আইল কত দুরে। 

উপনীত হৈল্ল আসি ভাগীরথী ভীরে ॥ 

অগ্রত্থীপে গে।পীনাথ দরশন করে। 

বাতাম ভরেতে ডিঙ্গ। আইল শাস্তিপুরে ॥ 

শাঞ্িপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কর। 

এখানেতে রাখিতে তরি উচিত ন! হয়॥ 

ডাহিনেতে গুপ্তিপাড়! সম্মুখে সোমড়।। 

এ ঘ'টে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়।॥ 

বাহ যাহ ধুল তবে সাঁধ,র তনয়। 

ত্রিঘেণী আসিয়| তরি উপনীত হয়| 

ডাহিন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল। 
নিমাই তীর্থের ঘাটে মে দিন রহিগ ॥ 

গ্রভাতে সাধুর ন্থুত ঘলে বাহ যাহ। 

বাম ভাগে রহিল শ্রীপ।ট থড়দহ ॥ 

গঙ্গার দুর দিয়! যায় কালীঘাটে। 

নধর নন্দন তবে উঠে গিয়। তটে ॥ 

মায়েরে প্রণাস করি চড়ে গিয়৷ নায়। 

সেই দিন রাতারাতি হাত্যাগড় যায়। 

ধাহ যাহ নাধিক ঈ।ড়েতে দেহ ভর। 

সহাতীর্ঘস্থান আইল গঙ্গা সাগর ॥ 

এইরূপে কত দূর বাহিয়। চলিল। 

হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গ। সমুদ্রে গড়িল। 

শুনিয়। জলের ডাক কম্পিত হদয়। 

চিন্তিত হইল ঘড় সাধুর তনয় ॥ 

চন্ত্রকান্তে সাস্বন। করিয়| পুনর্ব্বায়। 

হরিযোল বলিয়। চলিল কর্ণধার! 

জগরাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়। |” ইত্যাদি 

লমন্ত পুথিখানিতে পয়ার, ত্রিপদী, লঘুত্িপর্দচ বড় ত্রিপদী ও 

কারার ৬. ০৯৯৫১ ক আত 
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কৰি পুস্তকের ভণিতায় রাশিগত নাম বাবহার করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার প্রক্কৃত নাম কালীপ্রসাদ দাস। গ্রন্থকার এইকপে 
স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন £-- 

“রাশি নামে তাণ আগে কয়েছি রচন। 
এখন বিশেষ কছি নিজ ধিষরণ ॥ 

কলিকাতা মধ্যে হুতানুটীতে নিবাস। 

ফৈন্যকুলোস্তধ নাম মাণিকারাম দাস॥ 

কালীপ্রনাদ দান তাহার নন্দন। 

রাচিল পুস্তক চত্ত্রকান্ত উপাখ্যান॥ 

লইয়ে আীদেবীচরণের অনুমতি । 

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চত্রকাস্ত ইতি। 

শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্র।ম।ণিক। 

জনক উতমঘানন্দ পরম ধান্মিক ॥ 

সুশীল দম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার । 

পিতামহ রাজচন্্র ধন্ত কীর্তি জার ॥ 

মাত।মহ কীর্ডিচন্্র কারফরম। নাম। 

কীর্তিষন্ত শান্ত দা্ত সর্ব গুণ ধাম।” 

হুলোচনা-হরণ-_-উষাহরণের অনুরূপ উপাখ্যান। উভয় প্রস্থ 

মধ্যে পার্থকা এই,--প্রথমোক্ত পুস্তকের ঘটনা দেবলীলাবিষস্বক 

এবং বাণযুদ্ধই উহার উপসংহার; কিন্ত এই দ্বিতীয় পুস্তকের বর্ণনা 
অন্বূপ। স্ুলোচনা চন্দ্রবংশোদ্তবা কোন রাজকুমারী । মাঁধব- 
কুমার ও বিদ্যাধর নামক ছই রাজপুত্র তাহার প্রণয়াভিলাষী। 
গঙ্গিনী নায়ী কোন মালিনী মাঁধবের সহিত সুলোচনার সম্মিলনের 

ঘটকালীতে নিযুক্তা । মাধবকুমার ন্থুলোচনাকে হরণ করিয়া 

লওয়ায় বিগ্যাধর জাহ্বীসলিলে দেহরক্ষা করিতে উদ্ভত হন। 

এই পুস্তকের একস্থলে আছে স্থুলোচন! দময়স্তীর স্তায় অগ্রেই 

মাধবকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিল। শ্বয়ঘর সভা হইতে 
প্রচেষ্টা নামক এক দুর্মতিকর্তৃক অপন্থতা হইলে মাধব গ্রাহাকে 
উদ্ধারেব জন্য দাসত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। মুলোচনার 

এই সময়ের বিলাঁপ মন্দ নয়। 
“এক রাজার সম্ততি, বিদ্যাধর নামে খ্যাতি, 

ম! হেতু আইল! পিতৃপুরে | ক * + 
তদন্তরে নৃপবরে, হববেশ করিঅ। মোরে, 

'অনিলেক ঘর বিদ্যমানে। 

পূর্বের প্রতিজ্ঞা ল্মরি, মাধঘেরে মনেতে করি, 

বাম হস্ত তুলিনুম তখনে ॥ ++ * 

আমার কর্মের ভোগ, তাঁছে হইল অসংযোগ। 

হরিয়। আনিল ছুষ্টমতি। 

পাপিষ্ঠ কপালে জানি, কি লিখিল বিধি পুন, 
সেবক হইল মোক পতি ৪” 

, «তাটকছনদ লিখিত কবিতা আছে। শশিচন্রের কথা -রাঁমজি দাস বা রামজয় দাস বিরচিত। 
দে ৪" 
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টা এই-কাঞ্চননগরের রাজা বিকরণের, বিষযখী ও ও তারাদেবী 
নামে দুই মহিষী ছিল। রাজা তারাদেবীকেই বিশেষ ভাল 

বাসিতেন, তাহা সপত্রী বিষমুখীর অসহা তইল। সে একদিন 

কৌশণে রাজাকে বলিল, মহারাজ আমি ও তারা আপনার পত্রী, 
কিন্ত কে আপনার অধীন এই কথ! তারাকে লিজ্ঞাসা করুন। 

সে আরও বলিল $-_. 

"যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার। 

তাহাকে তেজিব| তুমি সমুদ্র মাঝার।” 

তদমুসারে রাজা তারাকে প্রশ্ন করিলে, তার! দেবী উত্তর 

করিলেন-- 

“্রন্গা হজ সৃষ্টি শিবে সংহারএ। 

পালন কর(এ লোকে প্রভু দয়।ময়। 

হরি ধিনে নংসারেতে কেধ। আছে অর ॥ 

তুমি আমি সকলের জ্ে।গাএ আহার | 

কিন্তু লক্ষ্য করি দেছে শুন প্রাণনাথ। 

ধন জনি কহিলাম তোম|র সাক্ষাৎ ॥” 

বিষমুখী রাজার বশ্ঠুতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তারাদেবী 

রাজাকে উপলক্ষ মাত্র বুঝ|ইয়া দিলেন, তাহাতে তার।দেবার 

: প্রতি রাজার ক্রোধ হইল । তিনি স্বীয় প্রিয় মহিষীকে সনুদ্র 

জলে ভাসাইয়! দিতে কোতওয়ালের প্রতি আদেশ করিলেন। 
অবিলম্বে রাজাদেশ প্রাতগাঁলিত হইল। তারাদেবী এই সময়ে 

গর্তিণী ছিলেন। নণির্ধাসনের পর তাহার গর্ভে শশিচন্দ 

জন্মগ্রহণ করেন। শশিচন্ত্রই গল্পের নায়ক। গল্পটা দীর্ঘ, 
আনুষঙ্গিক অনেক অদ্ভূত ঘটনার পর, রাজা, রাণী ও রাজপুত্র 

আবার সকলে সম্মিলিত হইলেন । 

স্ুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি আলাওল সাহেব তাহার লোর- 
চন্ত্রানী গল্পের মধ্যে এই উপাখ্যানটী গ্রথিত কক্রিয়া গিয়াছেন। 

তাহার পুস্তকে শশিচন্্র আনন্দবর্থী এবং তারা রতনকলিকা 

ও রাজা বিকর্ণ উপেন্্রদেৰ নামে পরিচিত । 
বত্রিশ-দিংহাসন__এ পুস্তকের পরিচয় দিতে হইবে ন1। রাজা 

বিক্রমাদিত্য ও রাজা ভোজ প্রসঙ্গে দ্বাত্রিশৎ পুত্তলিকাঁর কথা। 

ভাষা মাঞ্জিত ও স্থন্দর। পুস্তকখানি বুহৎ, ছুঃখের বিষয় 

পুস্তকের শেষাংশ নষ্ট হওয়ায় গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না।: 

কলিকাতা বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে কালীগ্রসন্ 

কবিরাজক্কৃত একখানি বত্রিশ-সিংহাসন পাওয়া যায়। এই 
কালীপ্রসন্ন কবিরাজ এবং চন্ত্রকাস্ত। বেতাল পঞ্চবিংশতি ও 

ভান্ুমতীর উপাখ্যান রচয়িতা কাঁলীপ্রসাদ কবিরাজ ওরফে 

গৌরীকাস্ত রায় এক ব্যক্তি কি না? তবে নামের শেষে *গ্রসন্প” 

।ও *ঞসাদ” লইয়াই একটু গোল রহিয়া গেল। 
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কাদিনরুষার__একথানি গা গল্প পুস্তক। আকারে নিতান্ত 
ক্ষুদ্র নহে। গরের সারাংশ ধর্মের জয়। গ্রন্থকার ভণিতায় 
কালীকু্ণ দাস নাম দিয়াছেন, কিন্ত গ্রন্থশৈষে কালীরুঞচ নামের 
এইরূপ নিক্ুক্তি আছে-- 

পকালিকার দাঁস দ্বিজ বৈদানাথ দীন। 

আমধুলুদন কৃষ্ধনাস দীন হ্বীন ॥ 

ছুই নামে এক নাম কালীকু্ণ দ।স। 

ধিরচিয়। নব বাক্য করিল। প্রক।শ ॥” 

ইহাতে অনুমান হয় যে, দিজ বৈগ্থনাথ ও শ্রীমধুস্ছদন এক 
যোগে এ পুস্তক বচনা করিয়া কালীকৃষ্ণ দাস নামে ভগিতা 
ধিয়াছেন | 

শুকাখ্যান-লহরী-ইহা একটা গল্প। রাজার প্রত্তি শুকের উপ- 
দশই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। খুষ্টায় ১৯শ শতাকের প্রথমে মুদ্রিত 
"তোতার ইতিহাস” গ্রন্থ হইতে ইহা স্বতন্্ভাবে রচিত। রাজা 
বিক্রমািত্যের উপাখ্যানে ও ভান্ুমতী বিষয়ক প্রচলিত গল্প- 
সমূহে আমরা শুকপক্ষীর মুখে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ের 
এবং রাজকুলনারীগণের চিত্রসম্পকে অনেক গুঢ-রহস্তের কথা 
শুণিয়াছি। আলোচ্য গ্রস্থখানিতেও সেই ভাবেই গল্পগুলি 
বর্ণিত আছে। তবে গ্রস্থকারের পাতে স্থানের নাঁম ও রাজা 
প্রচ্ততি নায়কনায়িকার নাম পাবরিত হইয়াছে । টট্টগ্রাম 
পটায়াথানার অন্তর্গত শুক্র বাসী সুগ্রদিদ্ধ কবিরাজ 
৬ষাচরণ মজুমদার ইহার গ্রাণেত।। গ্রন্থে যেখানে শুকপক্ষী 
রাজবিবাহের উপদেশ দিতেছে, সেইস্থল হইতে একটু নমুনা 
উদ্ধত করিল[ম-- 

“শুক বলে শুন দ্বিজ বচন আমার। 

বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ রাজার ॥ 

শাস্তিপুর গ্রমে এক আছএ বাদন। 

আদিকান্ত নামে রাজ] অলজ্ব্য বচন ॥ 

মেই রাজার কন! এক ন।মে চল্স।বলী। 

তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুস্তুলী ॥” ইত্যাদি 

বেতাল-পঞ্চবিংশতি-উজ্জয়িণীর রাজা বিক্রমাদিত্য তালবেতাল 
সিদ্ধ ছিলেন। সেই তালবেতালের সহায়ে রাজা অনেক 
অলৌকিক কাধ্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই 
সকল ঘটনাগুলি ণবেতাল-পঞ্চবিংশতি” নামে জনসমাজে 
প্রচারিত আছে। সংস্কৃত হইতে হিন্দী ও বাঙ্গাল! ভাষায় ইহা! 
অনুদিত হইয়াছে। মোটের উপর গল্লগুলি বেশ উপাদেয়। 
আলোচ্য পুস্তকের ভাষা সুন্দর ও সরল । 

এস্থ মধ্যে সর্ধত্র কাঞিদাসের এবং একস্থলে দিগম্বরদাসের 

ভণিতা আছে, অথচ পুথির প্রারস্তে পশ্রপ্রীহূর্া শরণং, বেতাল 
পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ কালীগ্রসার্দ কবিরাজের কত” লেখা 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (গল্পশাখা) 

দেখিয়া মনে হয়, চন্ত্রকান্ত” উপাখ্যান প্রণেতা বৈগ্যবংশীয় 

গৌরীকান্ত দাঁস যেমন কালী প্রসাদ নাঁম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

আলোচ্য গ্রন্থেও কবি সেইরূপ কালিদাস এবং দিগম্বরী বা দিগ- 
স্বর দাস নাম ধারণপুর্বক কাব্যের ভণিতায় আপনাকে জাহির 

করিয়া থাকিবেন। পুন্তকখানি আপ্থন্ত আলোচনা করিলে মনে 

হইবে চচ্দ্রকান্তরচয়িতা কালীগ্রসাদ কবিরাজও এই গ্রস্থোক্ত 

কালিঘ্বাস বা কালীপ্রসাদ কবিরাজ একই ব্যক্তি! উভয়ের 

পয়ার রচনায় ভাষাগত অনেক সাদৃশ্য আছে। 

ভামুমতীর উপাগযান- মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পত্ী ভাম্ুমতীকে 

লইয়| পুন্তকখানি রচিত। ভান্ুমতী সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী 

শুনা যায়। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য রাঁজসভায় সমাসীন 

আছেন, এমন সময়ে জ্যোতিষাদি শাস্মবিষয়ে কথায় কথায় তক 
উঠায় মহাকবি কালিদ।ন বলিয়াছিলেন, মহারাজ ভান্থমতীর 

উরুদেশে একটী কৃষ্ণতিল আঁছে। র।জা উতৎকঠিত হয়! 

তদ্দগডেই সেই তিল প্রত্যক্ষ করিলেন এবং রাণীর চপ্রিত্রে 

সন্দিহান হইলেন, ভান্ুমতী অবশ্যই কাঠ্দাসের সহিত গুপ্ত- 

প্রণয়ে আবদ্ধ, তাহা না হইলে কবি কালিগস কিরূপে তিলের 

বিষয় অবগত হইবে । এই বিষয়ে ইততস্ততঃ চিন্তা করিয়। রাজ! 

কালিদাসকে রাজ্য হইতে বঠিক্কত ক্যা দিলেন । দৈবাৎ 

রাজকুমার মুগয়ায় গমন করিয়া বনে) ভল্পকহন্তে নিগৃখীত 
হন। এইখান হইতেই গদেমির|? রোগের উৎপত্তি । রাগ- 

পুত্রকে বনমধ্যে ভন্লুকবর যে নাতি কথা শিখাইয়।ছিল, বরাজ- 
পুত্র সেই শ্লোকচতুষ্টয় ভূলিনা কেবল দেই চারিটা শ্লোকের 

আঁগ্ক্ষর “স সে মি রা” শব্দটা মনে রাখিয়াছিলেন। তাই রাঞ্জ- 
গ্রসার্দে আসিয়াও তাহ।র মুখে কেবল “সসেমিরা" ঝুলি ভিন্ন 

কিছুই বহির্ণত হইতে লাগিল না। রাজা পুত্রকে উন্মদক্ভানে 

নান। বৈষ্ছের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম 

হইল না । তখন সকলেই বিচঞ্চন হইল। নির্বাসিত কাপি- 

দাস গোপনে রমণী বেশে তখন নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। 

রাঁজপুত্রের এবঘিধ রোগেব কথা শুনিয়া ম্নেহ ও কুতুহল পরবশ 

হইয়া রাজপুত্রের রোগারোগ্য কামনায় বলিয়া পাঠাইলেন, 

“আমি রাজপুজের রোগারোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কুলললনা 

সর্ধসমক্ষে সভায় বসিয়া থাকিতে পারিব না। আমার জন্য 

সভামণ্ডপে একটা বস্ত্রের কাগডার করিয়া দিতে হইবে।” রাজা 

পারিষদের মুখে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের হিতার্থ বনের 

* কাগডার* করিয়া সেইস্থলে কুণনলনার্ূপী কালিদাসকে 

আনাইলেন। কানিদান রাজপুত্রের মুখে “্শসেমিরা” শুনিরা 
একে একে তন্গুককথিত চাসিটা নীতি শ্লেকের আবৃত্তি 

করিজেনঠ। বাঁজপুত্রের তাহাতে চৈতন্তোদগ হইল; তিনি সম্পূর্ণ 

[১৮৭ ] 
টপ 

আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজ! আশ্র্যযান্বিত হইয়া তখন 

€পই নারীমুর্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কুমারী! তুমি 
গৃহবাম কর, কখনও অরণ্যে গমন কর না, তবে কিরূপে তুঙ্ি 

বনমধ্যে রাজপুত্র ও ভলুক ঘটিত ব্যাপার অবগত হইলে? 

তাহার উত্তরে কালিদাস বলিপেন-__ 

“দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বগ্রে মে সরম্থতি। 

তদাহং নৃপ জানামি ভ।মুমত্যান্তিলং যথা ॥” 

ই কথ শ্রবণে রাজার চমক ভাগ্গিল, তিনি সাদরে পটান্ত- 
রাল হইতে কালিদসকে সর্বসমক্ষে আনয়ন করিলেন। 

বিগ্যোৎসাহী রাজা কালিদাসের বিরহে যেরূপ কাতব' হইয়া 

ছিলেন, আজ তাহাকে পাইয়! এবং তাহার দ্বারা পুরের রোগ- 

মুণ্তি হইতে দেখিয়! অতীৰ আহলাদে নিমগ্ন হইলেন। সেইদিন 
হইতে রাজমহিষী ভাম্ুমতীব কলঙ্ক অপনোদিত এবং সর্বত্র 

কলিদাসের প্রভাব বিস্ৃত হইলল। এতত্তিন্ন ভোজরাঁজকন্তা! ভান্ু- 

মতীকে লইয়া আরও কতকগুলি উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছে । 
আলোচ্য গ্রন্থরচয়িতা বৈগ্চ গৌরীকাস্ত রায় সম্ভবতঃ 

পূর্ব্বোস্ত কবিরাঁজ কালীপ্রসাদই হইবেন। তিনি একজন 
উচ্চদরের কৰি ছিলেন, আলোচ্য কাব্যে তাহার কবিত্ের বথেষ্ট 

গরিয় আছে। 

ইহা ছাঁড়া মুসলমানী সাহিত্যে আরও কতকগুলি গন্নের 

পরিচয় দিয়াছি। 

রাজকুমারের হহ্যাকা--একটা ক্ষুদ্ধ সন্দর্ভ। যশোর জেলার 
অন্তর্গত মধুমতীতীরবন্তী বীইপাশা গ্রামের ভূম্যবিকাণী রাজ- 

কুমার বাবু কাছারিতে যাইয়া নিকাশ তলব করিলেন। তাহাতে 

তাহার তহবিল তছরুপকারী দেওয়ান কিশেপী মহালানবিশ 

বিষপ্রয়োগে তাহাঁকে ইহপাম হইতে অপহ্যত করেন। গঙ্গারাম 

দাঁ এই কবিতাটা রচনা করির[ছিলেন। কোন্ সময়ে এই 
ঘটনা! ঘটে, বিশেষ অনুমন্ধান কবিলে তাহা ববিতার আনুষঙ্গিক 

বিবরণ হইতে উদ্ধাব করা যাইতে পারে । নমুনা 
“দেওান তার বুলাল্লীর কিশোর মলানিশ। 

মেশ্রীতে মিশাইআ| দিপ হলাহল বিষ | 

ছিল তার মনে এতদিন পুগহল মনের আশ! 

নিকাশে নিকাশ দিল সের বীিপাশা॥ ৮ + 

মনে ভাবে বাদৃন! হবে এ91 মনে জ্ঞানে। 

তাহাতে পাষণ্ড হইল চন্দ্রকুনার মেনে ॥ ++ ৯ 

বড় ফেরেবর।ঙজ ইংরাজ সহায় করিয়।। 

মলা নশের বংশে ব।তি দিলেন জব প্রিআ। |” 

াতাবর্ত-বিব7৭--চট্টগ্রান প্রদ্দেশের একটী ভয়ানক ঝড় লইয়। 

এই সন্ডটা লিখিত। গ্রন্থকর্ভার নাম নরৌস্তল [ কেরাধীদেব ] 

তিনি শাঙিল্য গোত্র গোবিন্দরামের পুত্র। সাকিন বধুরখালি 



7 বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গগ্) 

(চট্টগ্রাম )। কৰি: বড়ের র উৎপত্তি ক কালের লের এইরূপ কালনির্দেশ 

করিয়াছেন-- 

«এগার শত সাস্তপঞ্চাশ মি জোঠমাস। 

সন্ধ্যা কালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ । 

তৃতীক্প বিংশতি তারিখ োষ্ঠমাস ছিল। 

ূর্ববভাগ ছোতে পুনি ঘাতাস উঠিল ॥” 

প্রাচীন গ্ভ-লাহিত্যের ইতিহাস। 

( ইংরাজ-প্রভাষের পূর্ত্ব-সাছিত) ) 

বাঙগালায় ইংরাঁজ শাসনাধিকার-প্রতিষ্ঠার পূর্বে বঙ্গীয় কবি- 

গণ বানালা-সাহিত্য পরিপুষ্টির জন্ পগ্ঠ-মাহিত্য ব্যতীত কতক" 

গুলি গণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ 

দেশীয় কথিত ভাষায় গ্রথিত। দেশীয় অজ্ঞলোকিগকে ধন্মতব- 

শিক্ষা দিবার জন্ত পরবর্তিকালের বিভিন্ন মতাবলক্বী বৈষ্কষগণ 

পণ্ঠ ভাঙ্গিয়৷ এক প্রকার গঞ্চে অনেকগুলি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। 

পর প্রাচীন গ্চের ভাষা তারৃূশ সরল ও বর্তমান বাঙ্গালা গ্ভ- 

নাহিত্যের স্তায় সুললিত বা! ওজস্বিতাপূর্ণ না হইলেও ভাষাত 

(ইসাবে সেই গ্রন্থ গুলি অতি অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে । 

এই কারণে সেই প্রাচীন গণ্ভ-সাহিত্যকে ইংরাজাধিকারের 

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভাগে বিভক্ত করিয়া আমর ইতিবৃত্ত 

সম্কণনে প্রবৃত্ত হইলাম। 

বাঙ্গাল! ভাঁষার প্রাচীন গস্তসাহিত্যের ইতিহাস ঙ্কলনের 

উপাদান নিরতিশয় অল্প। ছন্দোবন্ধ ভিন্ন পুস্তক্বিরচন আদৌ 

যেন শোতনীয় নহে, ইহাই সেকালের হিন্দুকবিগণের চিরস্তনী 

ধারণ। ছিল। সংস্কৃত ভাষায় গগ্ত-কাব্যের সংখ্যা অতি অন্প। চষ্পূর 

সংখ্যাও অধিক নহে। সর্বত্রই পদ্যের অবাধ প্রসার ছিল। 

কাব্য গ্রস্থাদি পঞ্চেই বিরচিত হওয়া বাঞনীয়, কিন্ত প্রাচীন হিন্দু- 

গণের যোগ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ক্দবিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার 

্রস্থই ছান্দোবন্ধে বিরচিত হইত। পগ্ঠরচনার এই বলবতী স্পৃহা 

গ্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্ককার মহোদয়গণের হৃদয়েও সংক্রামিত হইয়া- 

ছিল। বর্তমান সময়ে প্রাচীন ব্গ-সাহিত্যের যে সকল গ্রস্থ 

আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে,তন্নধ্যে অধিকাংশই পন্মে বিরচিত। 

স্তবাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অল্লাংশমাত্র এস্থলেই আলোচনার 

বিষয়ীভূত হইতেছে। 
শন্যপুরাণ, চৈত্যরপপ্রাণ্তি প্রভৃতি কএকথানি প্রাচীন 

গদ্যের নিদর্শণস্বদ্নপ গগ্ভপ্ঠমিশ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত, আমর! অপেক্ষা- 

স্কত পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গালায় ইংরাজশীসনপত্তনের 

শতাবাঁধিক বর্ষ পুর্বে রচিত কতকগুলি গণ্য গ্রন্থের পরিচয় 

পাই। এ সকল গ্রন্থের ভাষা, ইংরাজাধিকারের পরবর্তী 

রামমোহন রায়, রামরাম বনু প্রতৃতির সঙ্ধলিত গ্র্থের ভাষা 

[1 ১৮৮] বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গগ্) 

হইতে কোন অংশে হীন নহে। উহাতে বাক্যাড়মঘর ও সমাসের 

বাহুল্য নাই__উহাদের ভাষা সরল। তন্মধ্যে ব্দাস্তাঁদি দর্শনের 

অনুবাদ, ব্যবস্থাতব, বৃন্দাবনলীলা, ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ 

এবং বারেন্্র ত্রাঙ্গণকুলগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালা ১১৮১ সালের হম্তলিখিত নব্যনৈয়ায়িকগণের 

ভাষাপরিচ্ছেধ গ্রন্থের ভাবাক্রান্ত একখানি বঙ্গানুবাদ গচ্ধ 

গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থথানি রামমোহন রায় মহাশয়ের 

আস্ গ্রন্থ হইতেও অন্ততঃ ৫* বৎসর পূর্ব রচিত হইয়াছিল, 

ইহাই অনুমিত হয়। পূর্বোক গ্রস্থথানি দার্শনিক হইলেও 

রচনা প্রণালী অতীব প্রাঞ্জল, ও সুখবোধ্য। “বৃন্দাবনলীলা” 

নামক একখাঁনি প্রাচীন গন্ভ গ্রন্থ প্রায় সার্দ শতাবের পূর্বে 

রচিত হইয়াছিল, উহা ভাঁষাপরিচ্ছদের বঙ্গানুবাদ হইতে প্রাচীন- 

তর বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু বিষয় গুণে রচনা অতীব 

নুমধুর হইয়াছে । উহার বাক্য-গ্রথন প্রণালী বেশ প্রাঞ্জল, আধুং 

নিক রচনা হইতে পার্থক্য অতি অল্প এবং ভাষাও বিশুদ্ধ। যে 

সময়ে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, সে সময়ের গদ্া ভাষা আরবী, 

পারসী ও হিনুস্থানী শব্দের গুরুতর ভারে ভারাক্রান্ত; অথচ এই 

্রন্থখানির ভাষায় কোন প্রকার আবর্জনা প্রবেশীধিকার গ্রাপ্ত 

হয় নাই। বঙ্গীয় কাব্যের কোমল বঙ্কারে, সংস্কত শবের 

সরল স্ুললিত পদবিস্তাসে, অথচ ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ বাক্যগ্রন্থনে 

এই গগ্ভ পুস্তকথানি গগ্চের আদর্শরপে পরিগৃহীত হইবার 

উপযুক্ত। এই গ্রন্থের রচন! হইতে বুঝা যায় যে, উহা ইংরাজ- 

প্রভাবের পুর্বে অথবা সমকালে রচিত হইয়াছিল। অনেক 

সাঁহত্যরথও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন) তাহা হইলে রামমোহন 

রায় মহাশয়ের গ্রাতিমাপৃজার-প্রতিবাদ, অথবা রামরাম বহর 

গ্রতাপা্দিত্যচরিত্র কোন ক্রমেই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গঞ্" 

সাহিত্য বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না । 

এদেশীয় ব্রাহ্মণ পগ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং 

প্রস্থ রচনা করিতে হইলে পঞ্ডিতগণ সংস্কত ভাষাতেই প্রন 

লিথিতেন, তৎকালে ভাষাতে গ্রন্থ-বিরচন তত সম্মানজনক 

বলিয়া বিবেচিত হইত না। যাহারা ভাষায় লিখিতেন, 

তাহার! কথন-ভাষায় পুস্তক লিখিতেন না। কথন-ভাষা জবন- 

সাধারণের নিকট আদরণীয়ও হইত না। যাহা সর্ধত্র হুলত, 

তাহার আদর কোথায়? এইরূপ বহু কারণে প্রাচীন সময়ে 

বঙ্গীয় গম্ব সাহিত্যের প্রতি লেখকগণের চিত্বৃত্তি আৰুষট হয় 

নাই। কিস্ত তথাপি এক বারেই যে গদ্ভে কোন গ্রন্থ লিখি 

হয় নাই, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি না। বিরল" 

গ্রচার ছিল ব্লিয়৷ হয়ত সেই অল্প সংখ্যক পুস্তকের প্রায় সকল 

গুলিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথব। গুণিগণের নয়নান্তরানে 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গগ্ঠ) 

কত পল্লীর কত প্রাচীন পেটিকায় বিবিধ প্রকার কীটরাশির 

বসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে। 

যাহাই হউক, বর্তমান সময়ে ষে কয়েকথানি গন্ভ পুম্তক 

আমাদের জ্ঞানগোচরে উপনীত হইয়াছে, আমর! ভাষাবিজ্ঞানের ূ 

বর্তমান আলোকে সেই সকল পুস্তক হইতেই প্রাচীন বঙ্গীয় 

সাহিত্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকৃতিসম্বদ্ধে যত্কিঞ্চিৎ 

আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইব। ূ 

১ শৃন্তপুরাণ_-বামাই পণ্ডিতকত); এখানি বৌদ্ধগ্রতাব ; 

কালের পদ্যগদ্যময় বাঙ্গাল! পুস্তক । এই পুস্তক থানিতে পছ্যের 

অংশই অধিক, স্থানে স্থানে গস্ভ রচনাও দেখিতে পাওয়া 

যায়। এরতিহাদসিক অনুসন্ধানে সগ্রমাণ 

হইয়াছে এই পুস্তকখানি প্রায় এক সহশ্র 

বৎসর পুর্বে বিরচিত হইয়াছিল। ইহার সবিশেষ বিবরণ 

বাঙ্গালা ভাষার পগ্ঠ-সাহিত্য বিবরণে দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে 

লিখিত গঞ্চের নমুনা এইরূপ £-- 

*পশ্চিম ভুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই জে চারি সএ গতি আনি লেখ্া।। 

চত্রকটাল জে জে যহুয়া হটদাসী, দত নহি ডরায় তুমারে দেখিঅ]। 

চিন্রগ্প্ত পাজি পরিমাণ করে। দূত যমের বিদামানে। লঙ্কার ছুআরে কে 

পত্তিত। নিলাই যে আট সএ গাতি আনি লেখ) । হনুমস্ত কটাল জে চরিত্র 

ঘটদ!সী দূত নহি ডনাএ তুমারে দেখিআ। যমরাঁজ ঘৈসেআছে ধরা 

সিংহাসনে 1” ইত্যাদি 

ইহার পূর্বে কোন বাঙ্গালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন কি না জান! যায় না। রামাই পণ্ডিত স্থানে 

স্থানে গ্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ গপ্ভ লিখিবার চেষ্টা করিয়াও প্য- 

রচনার কুহকিনী আকর্ষণী শক্তির হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। 
তাহার লিখিত গণ্য ও যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা! পদ্যেই পরিণত হইয়াছে । 

এই গদ্যের পদসংস্থান পদ্যের রীত্যনুযায়ী বলিয়াই প্রতি- 

ভাত হয়। 

২ চৈতারূপ-প্রাপ্তি--এখানি ক্ষুদ্র পাতড়া পুস্তক। চণ্ীদাস 

ঠাকুর কৃত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার ষে 
নকল পাণুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা! 

বাং ১,৮১৯ সালের লিখিত। এই পুস্তকথানির আরম্ত এইরূপ £_- 

“চৈত্যরগের র! চ অধরূপ লাড়ি (নাড়ী?)। র| অক্ষরে রাগলাড়ি। 

৮ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, র1 এতে বদিল। ইথে এক অঙগ। 

লাঁড়ি। রাগ রতি। লাঁড়ির নাম হৃখা। সেই লাড়ি সাতাইশ প্রকার। 

ক্ষোন্ কোন্ লাড়ি রাগ রতি। আদৌ (১) ভাব লাড়ি, (২) রসমোছন, 

(৩) চিজগ্রকীণ। (8) রসপ্রকাশ, (৫) রসোল্পান। (এইক্সপ লাতাইশ 

“লাড়ির" নাম লিখিত হইয়াছে, জতঃপর লিখিত হইয়াছে) * * রম* 

বিলাপন জিহ তি রজকিনী জাড়ি। * * এই ছুই লাড়ি প্রীমতীর অধর 

সরতে সব অঙ্গে দৈলে। ( অতপের প্রতিপৎ হইতে পুর্ণিম। পরাস্ত প্রত্যেক 

(তিথিতে রতির স্থান নির্দেশ কর! হইয়াছে । উহ্থার পরে লিখিত হইয়াছে--) 

শূন্য পুরাণ 

চৈতাক্ক” প্রাপ্তি 
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জিহ রঞ্জকিনী তিছু রাগমই। রাগ আব! ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিব চেতন 

কপ তিন চত্তীদ্বাস। কার দেহু। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গ! দেছ। রজকিনী কার দেছ। 

চশ্তীদাসের অন্তরঙ্গ! দেহ। এই ছুইজন প্ীমতীর অন্তর লাড়িতে। এই উই 

দেহ শীমতীর অন্তরঙ্গ! লাড়িতে এক দেহ হুইল। তগ্তকাঞ্চনরূপে তিন এক- 

বর্ণ। তিন এক প্রকৃতি । এক ভাব নগরে একুই ভাবে একুই রতি ।* * 

রাগমই আস্মাতে বিহার করেন। জিহ রজকিনী তিহ রসমোছিনী। প্রীমতী 
রমণকে মোহিত করে। সেই মুখপদ্প কুমরিয়! ঘর্ণ হয়ে। চকে রকৈল 

ইত্যাদি 

ইহাই চণ্তীদাস ঠাকুররচিত গণ্ঠের নমুনা । ইতংপূর্বে 
তাহার গদ্ত রচনার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । তৰে 

চণ্ীদাস যে পদ্ভে ভজনসাধনতত্ব লিখিয়াছেন, অনেকে সেই 

প্রহেলীর, ভাষা পাঠ কাঁরয়াছেন। “চৈত্যব্ূপপ্রাপ্তি” পুস্তক- 

খানিই সম্ভবতঃ পাচশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । এ 

পুস্তকখানি সহজিয়া বৈষ্বসম্প্রদ্ধায়ের সাধন সম্বন্ধীয় আদি- 

পুস্তক বলিয়া অনুমিত। সহজিয়াদের উপাসনায় তাস্তরক 

মত ও অধৈতবাদীদের মতের প্রভাব অনেকটা মিঁশয়া 

গিয়াছিল।  শুদ্ধ-বৈষ্বগণের সাধনপ্রণালী হইতে উহাদের, 

সাধন প্রণালী স্বতন্ত্। 

৩ ্বাদশপাট-নির্ণয়-_-শ্রীনীলাচল দাসককৃত। এখানি প্রায় 

তিনশত বৎসরের প্রাচীন পুথি। ইহাতে 

পচে ও গছ্ছে ছবা্দনপাটের বিবরণ িখিত 

হইয়াছে । গগ্াংশ অতি অল্প। গগ্যের নমুনা 

«“এইত কহিল ত্বাদশ্পাট। আর ঘেব ঠাকুরের পার্ট তিন পাট তিন জনে।” 

অতঃপর বহুকাল বাঙ্গাল। ভাষর যে সকল গঞ্চ ও 

পদ্ঠময় পুস্তক রচিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সকলগুলিই 

সহুজিয়াদের রচিত। এতনম্সধ্যে যে সকল পুস্তক আমাদের 

হস্তগত হইয়াছে নিয়ে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে । ইহাদের 

মধ্যে কোন খানি শ্রীকপ-গোম্বামীর রচিত, কোন খানি বা 

কৃষ্ণা কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নামধেয় বৈষ্ণব কবিগণের রচিত 

বলিয়া প্রকাশ; ফলতঃ একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পরবত্বী 

সহজিয়াগণ আপনার্দের ভজনপ্রণালী বৈষ্বসমাজে প্রচলন 

করিবার নিমিত্ই বৈষ্ণবসমাজের স্থবিখ্যাত গ্রস্থকারগণের 

নামেই নিজ নিজ পুন্তকের পরিচয় প্রধান করিয়াছেন। 

৪ আসশ্রয়-নির্ণর--এখানিও গগ্পদ্যময় ক্ষুদ্র পুস্তক । সহজিয়। 

বৈষ্বসম্প্রদায়ের সাধনতত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে 

এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 

ও সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিন্ন ইহাতে গন্চের আর কোনও পরিচয় 

পাওয়। যায় না । ইহার আরম্ত এইরূপ £-- 

“আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার-_নামাশয, মন্ত্াপ্রর। ভাঘাভ্রয়। 

প্রেমাশ্রয়, রূসাশ্রয় এই পঞ্চ প্রকার।” 

রফে বাকৈল।” 

স্বাদশপাট-নির্য় 

আশ্রর়-নির্পয় 



সখ 

বানাগ। সাহিত্য (প্রাচীন গণ্য) | 

গ্রস্থের মধাস্থলে লিখিত দিছিনাজর। পঞ্চগুণ :-_শবগুণ র্শগণ | 

রূপগুণ রসগুণ গন্ধগণ। ঘর্বে কোথ|। শব্দগুণ বর্তে কর্ণে, ম্পর্শগুণ 

বর্ধে অঙ্গে, রাপগুণ বর্তে নেত্রে, বুস$ণ ধর্কে অপরে, গন্ধগুণ বর্কে নানিকায়।” 

্রন্থশেষে পদ্ভে এইরূপ ভণিতা লিখিত হইয়াছে £-- 
“ভজননির্ণয়কথ| হইল প্রকাশ। 

বৈধাব কৃপায় কহে এচৈতগ্যাদ[স॥” 

৫ রূপগোস্বামীর কারিকা-এ শ্রেণীর আর একখানি ৷ 

পুস্তক। আশ্রয্-নির্য়ের সহিত বিবয় ও ভাষায় এই উর 

সবিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইল না। এই পুস্তকখানির ১০৮২ সালে ূ 

লিখিত প্রতি লিপি আমরা পাইয়াছি। 
৬ রাগময়ীকণা-_গগ্ঠ পছ্ময় সহজিয়! বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র 

বাক উকি যার কবিরাজের লিখিত বলিয়া 

প্রচলিত । প্রশ্নোন্তরচ্ছলে সহজিয়া বৈষুব- 

সম্প্রদাষ়েব সাধনতন্র ইহাতে লিখিত হইয়াছে । প্রতিলিপি 

বাঁধ ১০৮২ সালে লিখিত। ইহাঁব ভাষার নমুনা এইরূপ £-- 
“রগ তিন হয়। কিক্রপ হয়। শ্যামবর্গ গৌরবর্ণ ও কৃষবণ | * * 

কিকিগুণঞ্জ * লীল। তিনকি কি, ব্রজলীল! দ্বারকা- 

দশা তিন ইত্যাদ।” 

ওণ তিন মত হয়। 

লীল! ও গৌরলীল!। 

পুস্তক শেষে লিখিত হইয়াছে £-_ 

“এতেক লক্ষণ কৃহিল। ্রজীব গে।সাঞ্ি। ৃ 

এরূপ চরণ বিনু যার গতি নাই ॥ | 

গ্রন্থ রাগনয়ী হার চু্ষুক কহিগ্নু।” ৃ 

৭ 'আত্ম-জিজ্ঞাসা-_গগ্য-প্ময় ক্ষুদ্র পুস্তক। প্রশ্নোত্তর" 

চ্ছলে সহজিরাগণের সাধনতত্ব এই পুস্তকে 

লিখিত হইয়াছে । গগ্ের ভাষা এইরূপ £-- ূ 

“তুমি কে আমি জীব। কোন জীব উতকৃষ্ট জীষ। থাঁক কোধা, | 

ভণ্ডে। ভাঁওতব বস্তু হইতে হইল। * গুণ কি সদ তন বলি রি 

আপনি জানান স্বকপের দ্বারে জানান।” 

আত্ম-জিঞ্ঞ।স| 

াহকে জানিব কেমন কর্য। । 

এই পুস্তকের রচয়িতাও কৃষ্দাস যথা 2 | 

“নহচরী লহ আশ্বািতে মোর চরম আশু। 

| 

আ।স্মজিজ্ঞাসা-নারাংসার কহেন কুদস ॥” 

৮ দান্তাগষ্ট-ভাবার্থ--সহজিয়া বৈঞবসম্প্রদায়ের ভজনতত্ত 

এই পুস্তকখানিও ক্ষুদ্র। 

ইহার আরম্ত 

দাঁস্টাদ/8-5।বা্থ সম্বন্ধীয় পুস্তক। 

কিন্তু ইহাতে কোথাও পদ্ত রচনা নাই । 

এইরপ - 
“অথ দাত্তাদা? ভ।ষার্থ প্রাকৃতভাধয়। লিখাতে। 

'দাসী ভাব দুই প্রকার। স্বামীব সঙ্গে সেবা করণে ব্রাদতুন্তা যেখানি, 

€সথানি লভয়। ত্রান ছাড়! যেখ।নি মেখানি নির্ভব। তবে গোপী ভাষেতে 

যেখানি সমান নে সেখানি অসম । »+* গেছ অক্ষর নন্ত্র অক্ষর | সাধকের 

মন অক্ধরে সেই দেহ অক্ষরে যখন একীকরণ হয় তখন রাধাকাঁ হয়। ' তধে 

বখন রাধ।রমণের সখা কর্ধী হয় ভূখন রসাকষাঁ বলি। যা])পি কোটি কোটি 

] বাঙ্গাল সাহিত্য (প্রাচীন গগ্)' 

সাধক যর্তমান তথপি এমন রস।কর্ষণ শ্রীত্রীজিউ ব্যতিরেকে অন্ত দর্শন ন। হয় 

পপ্রাজিউর প্রতিধিদ্বাত্ব সাধকের আত্মার সহিত হিল্পেলে নিজ প্রাণ (সেই 

আত্ময় ফলিত হএন। হ্বাঁমাত্র সকল বিস্মৃত হইয়। রাধ। প্রতিবিস্বাজ্ম। রসমৃ্থি 

হইয়া রাধ। ও বাহ্য আন্বাদ প্রধর্তক থাকেন। প্রজীউ বারং বারং যেমতি 

তেমতি প্রবন্ত জীব হএন। তাহাতে থ|কিয়৷ তাহার আম্বাদ কয়েন।" উত্যাদি 

এই পুস্তকখানির প্রতিলিপি বাং ১০৯২ সালে লিখিত। 

পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না। 

৯ আলঘন-চন্ত্রিকা-_-এই পুস্তকে যুগলকিশোরের পুজা- 

পদ্ধতি বাঙ্গালা গছ্ে লিখিত হইয়াছে । 

পুস্তকখানি অতি জীর্ণ প্রতিলিপিধাঁনিও 

আড়াইশত বৎসবের প্রাচীন। পুস্ত কখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 

রচিত বলিয়! প্রকাশ । গ্রন্থমধ্যস্থ ধ্যানাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। 

ইহার কোথাও পদ্/ রচনা নাই । ভাষার নমুনা এইরূপ £__ 
“রজনা যোগে প্রবুন্দ।বন মধ্যে অভিসার করিবে । সেধাতে নিষুকু হইয। 

আলম্বন-চন্ত্রিক| 

রধাকুণ্ডের জল এক কলস শ্রামকুণ্ডের জল এক কলন। শ্যামকুণ্তেব চালে 

কিশোরীর নান। রাধাকুণ্ডের জলে শ্রীকৃষ্ণ জীউর মনন । গ! মোছন করাইয়া 

কিশে।রী জিউর নীলবস্ত্র পরিধান । কিশোরী জিউর বেশ £_-কষরীব লে।টন 

তাহে সোনার ঝাপ|, রঙ্জিন পাটের গাথনি কপালে সিন্দুর চন্দন কন্ত,রি খিন্দ. 

অলকাদি নয়নে অগ্রন নাসিকাতে গজমুত্তার বেশর, বক্ষে নীলকাচলী।” 

১০ উপ।সনাতন্ব--গঞ্ঠ পদ্ময় পুস্তক । উহাতে সহজিয়া- 

সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ব প্রশ্টোত্বরচ্ছলে লিখিত 

হইয়াছে । আমাদের প্রাপ্ত প্রতিলিপি বাং 

১০৮১ পালে লিখিত। তাষা এইরূপ £- 

“উদ্দীপন! কি। মন্কীত্রন আর কুষ্ধকথ1 আর বিগ্রহ-সেধ। আৰ গ্রীগুক্র 

পাদপল্প এই চাবি উদ্দীপনা হয়।” 

১১ সিদ্ধতত্ব--সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্সশ্বন্ধীয় প্রাচীন 

সিদ্ধতত্ব গদ্চ পুস্তক | রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। 

প্রতিলিপির সময় বাং ১০৮২ সাল। ভাষা এইরূপ £-- 

“আদৌ সিদ্ধি নাম ধারণ করিয়। শরীর শোধন করিব। * * দ্গিদ্ধ জলে 

সরান করায়। প্রীঅঙ্জে চন্দকেতকী পুষ্প মার্জন করিয়া কিনিট (1) গাটবস্থ 

পরায়। শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিব। * কপুররবাসিত জলপাত্র দিয়া আচমন 

করায় করব তাগ্বল তে।জন করায়া দিষ। দিব্য শধ্যায় সয়ান করায়ব! তবে 

ইত্য।দি 

উপ।সনতন্ব 

গাদসেষ। করিয়! দও্ষত কারষ।” 

১২ ব্রিগুণায্বিকা_ সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পুস্তক । 

সাপনতত্ই গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত । এই পুস্তকথানির 

রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। প্রতিলিপি 

প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন বলিয়া অন্মিত হয়। 'ইভার 

ভাষার নমুন। 'এইরূপ £-- 

«এই কা1য়ক বাচিক মানসিক জানিএ। গাধন করিলে অনলের কৃগ। হয়। 

গ্রীমতী আগন করিয়! লঞএন।” ইতাদি ১ ২ 

২৩ আত্মসাধন--এখানি গগ্ভপঞ্ভময় সহজিয়া বৈষ্ণর৮ 

জিগুণাক্িক। 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গগ্য) 

আত্মপাধং৭ সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীবিষয়ক 

প্রশ্নোত্বরচ্ছলে লিখিত, যথা-_ 

“চতুব্্ণহের উৎপত্তি কোথা । গোলকনাথ হৈতে। ঠেঁছ কোন নাএক। 

বশ্বধ্যের নাএক। তার গুণ কি তার তিন গ৭।” ইত্যাদি 

১৪ ভোগপটল--এই পুঁথিতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের 

তালিকা আছে এবং উৎসবের ভোগাদির 

আসন কি প্রকার করিতে হয়, ইহাতে তাহার 

উপদেশ আছে। ভাষা এইরূপ - 

“মধ্য স্থলে পঞ্চতন্থ। পূরধ্মুখে মাতাপিতাদি। পুরী ভারতী সম্মুখে । 

গোন্বামীরা বামে দক্ষিণ মুখে । দ্বাদশগোপাল দক্ষিণে উত্তর মুখে। মহস্তরা 

৬ 

জোগপটল 

চতু্দিগে বদাহবে। এইরূপ জমে যাঁর যেই বামে দক্ষিণে বসাইবে। ইহাতে 

উপাসনাক্রম জানিয়। িবেচন। করিষেন। ইহ না জানয়া অন্য মত করেন 

তবে প্র্ুর হ্বারে অপরাধী হইযেন।” ইত্যাদি 

,৫ দেহভেদতব-নিরূপণ--সহজিয়[সম্প্রদায়ের গগ্ঠ-পদ্যনয় 

পুস্তক __গদ্যসাহিত্যের নমুনা এইরূপ-_ 

“এক মন করে পঞ্চমুক্তি কাধ। আর এক মন করে লোভ মোহময় 

মধ্যে স্ত্রী পুত্র গালন। আর এক মন করে মিথ্যা প্রপ্ অনাচার কুটিনাটি 

জীব হিংদসন।” ইত্যাদি 

১৬ চন্দরচিন্তামণি-_প্রেমদাঁসকৃত এখানি সহজিয়াসম্প্রণায়ের 

তন্বনির্ণায়ক গ্য-পুস্তক । ইহাতে গৌর- 

লীলার পঞ্চশক্তি, কৃষ্ণলীলার পঞ্চশাক্তি, 

কায়ার পঞ্চশক্কি, শূঙ্গারের পঞ্চশক্তি, পীবিতের পঞ্চশক্তি, 

পঞ্চভৃতের দশশক্তি আত্মার শক্তি ইত্যাদির নাম ও সংখ্যা লিখিত 

আছে। ভাষার নমুনা এইরূপ-- 

«এই ছুই উদয় ন। হগে দেহরূপী ভাগ থাকে না। * শ্বেত বুশুদে 

চন্ত্রচিস্ত।মণি 

চন্ত্রমধূ রসকে পেষক করে।” ইত্যাদি 

১৭ আম্মজিজ্ঞাসা-সারাত্সার-_-কৃঞ্চদাস বিরচিত। গগ্ত- 

পগ্যম্য় ক্ষুদ্র গ্র্থ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতব এই গ্রাস্থে 

লিখিত হইয়াছে । প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ইহার ভাষা ও 

বৃত্তান্ত আম্মনির্ণয়। দেহকড়চ প্রভৃতি গ্রন্থেৰ ন্ায়। 

১৮ তিন মানুষের বিবরণ-_গগ্-পগ্ঠময় ক্ষুত্র গ্রন্থ । প্রণেতা 

জগন্নাথ দাস । বিষয় -সহজিয়! সাধনতব্ব। 

১১ সাধন ত্রয়--এখানি গঞ্ঠ-পঞ্ঠময় গ্রস্থ। রচয়িতার 

নাম নাই। এখানি সহগ্রিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতহসম্বন্ীয়। 

ভাষার নমুনা এইরূপ__ 

“গ্ীনন্দনন্দনের যয়ঃন্রম ভাব। 
ঙ 

মি 

গ্য।মযণণ গীতযন্ত্র '(রিধান। মউরপুচ্ছ চুডার চাঁলনে। অধরে মুরলী। রসরাজ 

১৫ যর * মাস " দিধস ৬ দণ্ড। 

ুর্তি। নবলীল! আন্মদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ ভানুদীউর বয়ংক্রম ১৬ বৎসর 

২ মান ১৫ দিবস। নীলবন্ত্র পরিধান তণ্ড কথন গৌরাঙ্গী। মুখধর্ণ চক্্রমার 

প্রা * গঞ্গগািনী প্রেমের মুর্তি হইল। নিরন্তর ভাবন। কর্িব। * সাধন 

সখীর আশ্রয় হইলে সণী হয়। ইতা11দ 

[ ১৯১ 

_._ স্পা শশা শাসক 

র 
/ 

ৃ 

| 

বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গগ্) 

২* শিক্ষাপটউল-_গগ্ভপদ্যময় গ্রন্থ, কোনও এক নরোতঙ্গ 

দাদ লিখিত। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনকথাই এই পুস্তকের 

বিষয়। গগ্ভাংশের নমুনা এই-- 

“স্বয়ং ভগবান্ খাকেন কোথ|1 অখণ্ড পদ্মের উপর । জীবুন্দাবন স্কান 

সর্ধবশান্ত্রের প্রমাণ। অখণ্ড পল্সের উপর পৃথিবী । অথণ্ড পদ্ম (সিধা। * 

গচৈতন্থচরিতামুতে মধ্য থণ্ডে সনাতন গোলাঞীকে শিক্ষ। দিল! । তেঞে| 

জিজ্ঞাসিল! শ্রীবন্দাবন স্থান কতখানি? মহাপ্রভু কহিলেন তাহীকে_হ্বগ- 

লেকের উপর বৃন্দাবন স্থান। * * চক্রধারণ বৃন্নাধন মধাস্থান। * কালিনার 

জলে রাজহংস কেলী করেন। নীলকমল ন২পল তার মধ্যে রত্জাসণে 

বলিয়।ছেন দুইজনে ।” ইত্যাদি 

২১ িদ্ধাস্তটীকা__-রচয়িতা দামুঘোষ গোস্বামী । এখানি 

সহজিয়া ভজনিষয়ক ক্ষুদ্র গদ্য গ্রন্থ। ভাষার নমুনা এইরূপ-- 

“কাম|নুগ। রাগানুগা। শ্রীরাধিকাজিউ কামমম়ী শীবূপমণ্জুরী কামগ্ষপ | 

তারস্থায়ীকে তার আমি। তুমি কে? আমি তটস্বার ইচ্ছাময়ী। কোপ 

তক্তি কামরূপ। ভক্তি ।* হৃত্যাদি 

২২ কৃষ্ভক্তিপরায়ণ_-গগ্যপদ্যময় সহজিয়া পুস্তক । এখানি৪ 

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত । ভাষা এইক্ূপ-__ 
“মেখানে হখ নাই ছুঃখ নই বিচ্ছেদ নাই জর| নাই মৃতু পাই ঞোধ 

নাই আশ্চব্য নাই অভিমান নাই অহঙ্কার লাই। *% * রিপুখণ করেন 

কি কি হীশ্রয়গণকে চেতন করেন। * এগর' ঠেহ সকলের গব। 

তার সমান না 1” ইত্যাদি 

২৩ উপাসনানির্ণয়_-এই পুস্তকখানিও আশ্রয়নিণয়দর শ্তাষ 

প্রশ্্োত্তরচ্ছলে লিখিত সহজিয়া গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রত্যাক্ততে 

এই গ্রন্থ বিরচিত। ভাষার নমুনা এইরূপ-- 

একৃষঃ ভক্ত কাকে কছি। গ্রাধিকাকে কহি। যেঞ্ঘ কাহ ক|কে। 

শ্রুকুষণ । ভ।ষ কহি কাইখে। গোপাঙ্গনাকে কহি। প্রেমের স্বরূপ কে। 

রতিকে ভাব কহি।” ইত্যাদি 

২৪ স্বরূপবর্ণন_-পগ্ঠ-গগ্ভাময় ক্ষুদ্র গ্রন্থ । হহাতে সহাভয়া 

সম্প্রদায়ের সাধনতন্ব লিখিত আছে । কৃষ্দাস হহাব এণেহা। 

ভাষার নমুনা এইকপ- 

এএঞাগুরদেব [িদ্থি স্বাহ।। 

নারগ্রতিভা নিম্মল পল্ম। 

ইত্যাদি 

৩৬14 [স্ষি 

পরমার 

মনছান মহত্তপ বু্দাধন। 

নান। [বলাসের নাম আনন্দ ঠ৭। 

নাম অক্ষয়তত্ধ।” 

২৫ রাগমাল|--গগ্ঠপঞ্ঘময় পুস্তক । কবি নপোত্তম দাস 

এই পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া লিখিত । কত 

প্রেমভক্তিচন্দ্রিক! ও প্রার্থনা পুস্তকের বচাঁয়তা 

এখানিতে সহজিয়। সম্প্রদায়ের 

রাগমাল। 

এই পুস্তকের প্রণেতা নহেন। 

সাধনের কথা লিখিত হইয়াছে । তাযার নমুনা £-- 

«অথ উদ্দীপন কৃষ্কগুণনিরণয়। রাধাকৃষঃ গুণ নিদ্গগপণ। শন্দ গন্ধ রাগ 

রস ও স্পর্শ একথা পকবিধ। রাধিকায়াঃ পঞ্চবিধাঃ | কর্পে শবাুণ নেত্রেও 

রূপঞুণ নাসাতে গন্বগ্জণ অধরে রসগুণ, অঙে ম্পর্শগুণ। ইত্যাদি 
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২৬ দেহকড়চ-গনচ-পপ্তমর পুস্তক । নরোত্বম রচিত বলিয়া | 

ওুঁধিত। কিন্ত এই পুস্তক নরোত্বদঠাকুর মহাশয়ের রচিত নহে। 

ইতঃপূর্বে যে আত্মজিজ্াস! পুস্তকের নামোল্পেখ করা হইয়াছে, 
সেই পুস্তকের ভণিতা ব্যতীত আর সকল 

অংশেই উভয় পুস্তকের পূর্ণ এঁক্য পরিলক্ষিত 
কোনও ব্যক্তি কৃষ্দাস ও নরোত্তমের নামে সহজিয়! 

সম্প্রদায়ের লিখিত এই মেকি গ্রন্থ চালাইয়্াছেন, ইহাই 

দেহকত 

হইল। 

অনেকের বিশ্বাস। 

২৭ চম্পককলিকা__গ্রস্থকারের নান নাই। 

গগ্চপন্তময় গরন্থ। চম্পককলিক! গ্রন্থখানিতে 

কারামোচনই মুখ্য ঘটনা । পুন্তকথানিতে বাউল 
তঙজনতত্বও আছে। হার গণ্ভের নমুনা! এইবূপ-_- 

“কৃষ্ণলীল| কয় মত দুই মত-_প্রকট ও অপ্রকট। জান প্রকট লীবাতে 

মথুরাদি গমন অপ্রকটে বৃলাবনে স্থিতি। অবতারী কে? নন্গনলান। 

অবতার ঘন্ুদেষনন্দন। কয়কৃঞণ? তিন কৃষা। কর রাধা? তিন রাধা? 

তিন কক কে কে? বনুদেঘনদান ননানলান ব্রজেন্রঙ্গন। তিন রাধ! 

কেকে? কামরাধা প্রেমরাঁধা তাষরাধা। কামরাধ! চল্রাবলী প্রেমরাধা 

যুবতানুননিনী ভাবরধ| পৌর্শম।সী। * তিন ঘা! কিকি? ভক্তভাব ছু 

সঙ্গ প্রেম অগাদন। প্রেমের স্বভাব কি? বার্উল। দিদ্ধেন্ন উপাসনা কি? 

কামগারিত্রী।” ইত্যাদি 

২৮ আত্মতব--ক্ষু্র পুঁথি, গপ্ঠে লিখিত। মধ্যে মধ্যে 

স্কৃত শ্লোক জাছে। এখানিও বাউল সম্প্রদায়ের পুস্তক 

ভাষার নমুনা--- 

এজিজ্ঞ।দ। হলো গুরুশিষা সম্থগে। উত্তর গ্রতুত্বর। তুমি কে? আমি 

জীঘ। কোন জীব! পিত।র পু । জীবের জন্ম কিসে? পিতৃবীজে। পিতার 

বীজ কেমন? শুভ্র চক্র বিদ্দু। মাতার বীজ কেমন! রঙ বি্দু ইত্যাদি।* 

১৯ তত্বকথা--বাউল সম্প্রদায়ের ক্ষু্ পৃন্তক। রচয়িতার 

নাম নাই। ভাষা এইরূপ 

এততউৎপত্তিকখনং। প্রবৃত্তি পুরুষ হইতে মহত্বত্বের জঙা। মহৎ হইতে 

রাজন অংস্কার। সাস্বিক অহঙ্কার তাষদ অহঞ্ষ।র। এই তিন অহঙ্কার 

হইতে আকাশের জন্ম । উহ্থার শবাগুণ। আবাশ হইতে বাযুর জন্ম । ইছার 

শপর্পগণ | * * আশ্রয় পিতা্াতায় চরণ উদ্দীপন দুরাশাদি শ্রবণ ইতাদি।” 

৩* পঞণঙ্গনিগৃড়তত্ব--এখানি বাউল সম্প্রদায়ের সাধন- 

তত্বের পুস্তক । এখানিও গস্ভ-পন্ঠীদয়'। রচয়িতার নাম নাই। 

ভাষায় নমুনা! এইরূপ-- 

পত্রে কু দক্ষিণে ফা পশ্চিমে কৃ পূর্বে  মন্তফে গো হক্ষে দি তগে-ল 

জাদুতে র। পূর্বে খে দাতিতে ক ওছে ফ। ইত্যাদি 

এখানিও 

সনাতনের 

সম্প্রদায়ের 

ও) ফু্িানের অর্থ__গন্ধে লিখিত। এখানিও যাউল- 
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লাধিগ। রা শক্ষে সকর্ষণ হয়। দশে চি রাখ? বধ, 

কৃষণায় হ্বাহা। ইত্যাদি | রঃ 

৩২ গোষ্ঠীকথা __রচক্সিতার নাম এ 

এইরূপ-- 
“লীযাধারৃফায় নম:। শরুক্ত রপগোম্বামী জি শেষ লীলাকালে শীকবিয়াজ 

গোস্বামী শ্ীযু্ত দা1সগোন্বামীকে নিঘেদন করিলেন। শিষা মনাষের প্রেস 

শুনিয়া দাসগোন্বামী কধিয়াজ গোম্বামীকে ফ্রোধ করিলেন। ওয় পাইয়। 

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকু্ড হইতে শ্রীবৃন্দাধনে গেলেন। সে সকলে শ্রীযুত 

শট গোম্বামী জিউ বৃহৎ সনঙ্গ সর্দীপিকা লিখিতেছিল। সে কথা গুমিয়। 

কষরাজ গোস্বামী বড় খুসী হইল। লিকটে বিরলে ডাকিয়া পুস্তক লিখিল। 

কবিরাজ গোস্বামী নাম গো্ঠী সহিত লিখিয! লইল।" ইত্যাদি 
৩৩ সিদ্ধিপটল--সহজিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গ্রন্থ । ভাষার 

নমুনা এইরূপ-- 
“মহাগ্রভূর দিদ্ধি নাম কি? মনোহর । লাধ্য নাম কি? নানকচূড়ামণি। 

সক্কেত নাম কি? গৌরমণি। নিত্যানন্দ প্রভুর সিদ্ধি নাম কি? চক্রবিষব, 
সধয নাম কি? লীলাধিম্ব। সঙ্কেত নাম কি? রাসধিশ্ব।” ইত্যাদি 

৩৪ জিজ্ঞাসাপ্রণালী--এখানি গদ্য ক্ষুদ্র পুথি। রচয়িতা 

নাম নাই। ভাষার নমুনা এইরূপ-- 

“জিজ্ঞাস! গঞ্জ । আল্রপ় কি? শ্রীগুর । উপাসলা কি! কৃষ্ণমন্ত্র। 
কর অক্ষর? বড়ক্ষর। অধলম্বন কি? শ্রীকৃঞণ। আলাপন কি? শ্রীকৃষ্ণ 

কথ! । * প্রযেশ কোথায়? রাম কৃষ্ণ ও হুয়িতে। সাক্ষী কে? জাগষম 

মিগদ। পুয়োছিত কে? কৃষচত্ত্র। ঘটক কে? কেশব ভারতী। সভাপতি 

কে? নারদ। "প্রমগকে? সনকাদিমুনি। জ্ঞাতি কে? খ্বাদশগোপাল। 

কর্পু কি? উগও্টদ।" ইত্যাদি 

৩৫ জবামগ্ররী_ গ্রন্থের প্রণেতা কে, স্ভাহা লিখিত নাই। 

পুস্তকখানি সহজিয়াসম্প্রদায়ের কোন লোকের রচিত। 

ইহার ভাষার নমুনা-_ : 
“ক্ষিতি জল যায়ু আকাশ এই পঞ্চরপ হৈতে দেহের প্রকাশ। ইহার 

রক্তবীজ চত্ত্রধীজ অর পুরুষের রেত ইছায় আধার হয়।” ইত্যাদি 

৩৬ ব্রজকারিকা-_গরস্ককারের নাম নাই। গ্রস্থধানি সম্পূর্ণ 
গস্ভ। গ্রন্থ শেষে লিখিত আছে, *প্রীজীহ 
গোস্বামি বিরচিত পুর্ণ গ্রন্থ আলোচ্য চূর্ণক 

বিশেষ ্রক্কারিকা ষমাপী।” এই গ্রন্থে কষ্েের গুণ, গুগ.হুইতে 

ূর্বরাগের উদর । পূর্বরাগের গুণ, অন্থুরাগ, উৎকণ্ঠা রাগ, 

ব্র্গকারিকা 

্র্শন রাগ, কেবল রাগ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। তাহার গন্ধে 

লিখিত হইয়াছে__ 
“এই পণ হইজে গ্রেমবঙ্গ ছেল। লেই সে ধানিকার, রগ যেই 

লে ৮8) 
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বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গল্চ) 
দিলনে আনন্বম। অমিলনে তিচ্ছে্। গিলম হুইন্ডে 

তাহার নাম সম্ভোগ ।” 

ইহার পরে রসসংখ্যা, নায়িকা সংখ্যা, মঞ্জরীসংখ্যা, রতি- 

সংখ্যা, সখীসংখ্যা, ঞগৌরলীলায় মঞ্জরী নির্দেশ, প্রেমানুগা- 

কামান্থুগা বিচার, উহাদের ধাম প্রাপ্তির নির্দেশ, কামগায়ত্রীর 

স্বরূপ সামান্ঠ দেহ, ভনদেহ ও সিন্ধদেহ প্রভৃতি বিষয় লিখিত 

হইয়াছে। ইহার ভাষা আপাতদৃষ্টে অসংবন্ধ সত্রবৎ। যথা £__ 

“জাশ্রয় শ্রীগুর আলম্বন শ্রীধৈধাব টদ্দীপন কৃঞ্ককথা সামান্য দেহ ভজন 

প্রবৃত্তি ভনদেহ সাধকে প্রবৃত্তি সিদ্ধদেহ নিত্য প্রবৃত্বি সিদ্ধ হইলে নিত্য 

বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়। পুরণত| সাধকে থাকে । ঈশ্বরপরাগণ কার্য । সিদ্ধি 

অভিম।ন সহচয়ীবৎ। সেষাপরায়ণ ভবেৎ। *% + সেই দুখের ইচ্ছামাত্র 

অবলম্বন করিবেক | * ভজনতত্ব সংক্ষেপে কহিলাম * ভজন দেহ সেই সেবার 

জভিলাষ করিবেক | শ্রীপঞ্চমী তিন দিবন থাকিতে শ্রীমতী ঘাপের ছয়ে জান। 

মাধ, ফাগুন, চৈত্র পধ্যন্ত দে।লধাত্রা পূর্ণ হয়, যাবৎ তাবৎ বৃকভামুপুরে 

থাকেন। তথা খাকিয়! নিত্য খেলেন পাশ । পরে ১৬ দিবস ছোরি খেল! 

গোচারণ নাই। হোরি খেলার ছলে মধ্যাহে। কৃষামিলন। বৈশাখ মাসে 

বাপের খর হইতে আইসেন।” 

৩৭ রসভজন-তব্ব_-এই গ্রন্থখানি গগ্ভে ও পদ্ধে লিখিত। 

ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ £-- 

প্রধর্ত দেহেতে আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কাকে ঘলি। আশ্রয় শরীর 

পাদপল্প আলম্বন সাধুসঙ্গ আর রাধাবৃত্ধি ভাব। প্রেম আলাপন উদ্দীপন 

কখ। | ব্রজ অনুসারে স্মরণ ধ্যানাদি সেবা। সব লোভ করে মন যাক্য ইহ! 

করিলে প্রবর্তক দেহেতে সাধক হয়। * * 

গ্রস্থশেষে লিখিত হইয়াছে £-- 
মানুষ আখ্য। কাকে বলি কেমন লক্ষণ কেমন ভাব কেমন তার কেলি 

কেমন স্থান * * লে মানুষের কেমন কথ| কোথ। সেই থাকে গতাগতি কার 

কার সনে তার নাম কেমনে জানিতে পারে । * অযোধ অবৰল। দুহাকার লাম 

জান সে মানুষের গতাগতি ঈশ্বরের তাগ্ডেতে। যেমতি গোয়াল! ছুগ্ধ দধি জল 

স্তাণ্ডে ভাণ্ডে করএ একত্র তেমতি মে দধির ভিতরে তেমতি থাকএ মুনি। 

এরুপ জানিতে ষসতি ভ।ঘ কেলি। ইতাদি 

এ গ্রন্থথানিও আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন । 

৩৮ শ্রী্রীবৃন্নাবনপরিক্রমার স্থাননিরূপণ--এই গ্রন্থথানি 
গস্ভে লিখিত। ইহ! প্রায় দুইশত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে । ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :-- 

“তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকাজিউর ঘাট তাহাতে মহাপ্রভু ঘসিয়াছিলেন। 

তাহার উত্তর এক ক্রোশ রাউল গ্রাম তাহার কুলরাগির| কিশোরী জিউকে 

পাইঅ। ছিলেন। * * * তাহার পুনর্ব শ্রীরাসস্থবল সেবস্থীনে হরিবংশ 

গ্লোসাঞ্জের সমাজ, তাহার কাটীমাথ। রাধা রাধা ঘলি আছেন। ** তাহার 

পশ্চিঞ্জ নিভৃত নিকুপ্র সেই স্থালে হ্থামানন্দ গোস্বামী নুপুর পাইয়াছিলেন। 

এই সয়োবরে পাঁথর ঘান্ধ। আছেন তাহার শোভা বাক্য অগোচর। শ্রীগোবিন্দ 

'কুণ্ডের পরে পাহাড়ের উপর শ্রীপুরী গোম্বামীর গৌপালের জীমন্দির দরশন 

পুল ৮. * * তাহার দক্ষিণ ছুই ক্রোশে গোয্নের শেয় শীকৃষের চূড়ার 

| সা 

এক ফল জঙন্গিল 

[ ১৯৩ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গণ্ভ) 

চিহ্ন পাধাণে বাস্তু আছে জলি বড় পোঁত।। * তাহার পয জীয়াধঘ গৌব্বামীয 
গোয়াল তাহাতে এক সাধ, ভজন করিতেছেন । আমর! অনেক বন্ে দরণন 

করিলাম । « ঞ লুকাইয়। চরণ-পাহাড়েতে উঠিয়াছিলেন তাহাতে চয্ণ চি 

আছে। * নঙগ্রামের পূর্ধব অর্ধ ক্রোশ কদখ্বধণ্ডি তাহাতে কেলীকগন্ের 

ঝাড় অনেক আছে। তাহার পূর্বব অর্ধ ক্রোশ ভুড়িযোন তাহাতে ঠাকুর 

টুদ্ষিদিয়। সন্কেত করিয়াছিলেন। সেইস্থানে এক কুু। তাঁহীয় চৌদিকে 

কদম্বের বন। তাছার ঈশানে অর্ধ ক্রে।শ স্থির কুণড। ভাঁহার ঈশানে যাষট 

গ্রাম শ্রীআয়ান ঘোষের বাঁড়ি। * যাষটগ্রামের পশ্চিনে কোফিল বন। 

কোকিলের ধ্বনি হইতেছে শ্রীমতী গুনিয়াছিলেন। সেইস্থানে এক কুণ্ড। 

তাহাতে কেলি-কদম্বের গাছ যেক্টিত জাছে। তাহা! ছৈতে দুই ক্রোশ চরণ- 

পাহাড় তাহার উপর বলরাম ক্িউর চরগচিহ্ন এক ছাত প্রস্থ অষ্ট অঙ্গুলি 

শীকৃফের চরণ চিহ্ন তিনগোয়] প্রস্থ সাত অঙ্গুলি। এই পাহাড়েতে গৌধনের 

পণাজ মৌশের পা'জ আর উটের পাঁজ। সেই পাহাড়ে ছুই ভাই মুরলী ধনি 

করিয়াছিলেন। পাহাড়ে হাটু পাড়া চিহ্ন আছে। * সেখানে উদয়স্ত কুড। 

শ্রীমতী সেইস্বানে রাজ। হছইয়াছিলেন। তাহার পর ছোট সেকসাই তাহাতে 

ভীষিফু সঅনে আছেন। এ্রীলগ্্ী পদসেধ1 করিতেছেন * তাহাতে অক্ষয়বট 

আছে তাছ! হৈতে তিন ফ্রোশ ভদ্্রবন তাহাতে শ্রীকৃষ্য়াজ! হুইয্াছিলেন, 

দেবতার! আসেন নাই তাহাদিগে চতুর্ভূজ দেখাইলেন। এই চতুতু'জ মূর্তি 
প্রকট আছেন। তাছার পূর্ন দুই ক্রোশে নন্দঘাট তাহাতে নন্দরাজাকে ঘরণে 

লঞ| গিয়াছিলেন। * * তাত্তীর বনে বটবৃক্ষ আনে । সেইখ|নে নিত্যাননদ 

প্রভু ছিদামকে বাহির করিয়! গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। * * এইস্বান 
হইতে যাঁসাতে আইলাম ।” 

৩৯ বেদাদিতত্বনির্ণয়--এখানি বিশুদ্ধ প্রাচীন গস্ভ গ্রন্থ । 

্রস্থকারের নাম গ্রন্থে লিখিত নাই। কিন্ত গ্রন্থথানি পাগ্ডিতা- 
পূর্ণ। গ্রন্থকার বেদাদি বহু শাস্ত্রীয় কথার বিচার করিয়া! বৈষ্ণব 
ষেদাদি-তবির্র : উপাসনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 

গ্রন্ধকার বৈষ্বসম্প্রদায়ের লোক। গ্রন্থ 

প্রারস্তে লিখিত আছে, শ্রাধা-রূপমঞ্জরী জয়তি। প্রথমতঃ 

প্রভৃকে অতঃপর মহাপ্রত্বকে শ্রীগুরুদূপে স্বীকার । তৎপরে 

গুরুশিষ্যের দীক্ষাসম্বদ্ধীয় আধ্যাত্মিক কথোপকথন, তৎপরে 

মানবজন্মতত্ব লিখিত হইয়াছে । ইহাতে শরীরবিজ্ঞানের অনেক 

সুক্্তথ্য আছে। অন্নাদি পরিপাক হুইয়৷ কিরূপে রসরক্ত শুক্রে 

পরিণত হয়, তাহার হুশ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । পুরুষের 
শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্তব শোণিত-সংযোগে গর্ভাশয়ে কিপ্রকার 

ভ্রণের উৎপত্তি বিকাশ ও বিবর্ধন হয়, তাহাও বিশদরূপে 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতঃপরে দেহেজ্ত্িয় গুণবাদ, দেহের 

স্বাভাবিক ধর্ম, মায়াবাদ, আত্মতত্ববাদ, পরমাত্মবাণ, এবং 

প্রীরুষ্ণচতত্ববাদ লিণিত হইয়াছে । ইহার ভাষ! বিশুদ্ধ, বিদেশী 
শব্দ পরিবর্জিত। ভাষার নমুনা এইরূপ £-.. 

ঞগুর জিজ্ঞালেন তোমার নাম কি? শিষা কছেন-_-আসি শ্রীগুযুয় দাস। 

শ্রীপুর জিল্াসেন তোমার গুরু কে। তাহ বছ। শ্িষা কহেন জামার জীওরু 

অ্রীচৈতগ্ক সহ গ্রভু। 



বাঙ্গাল সাহিত্য (প্রাচান গণ) : 

শগুরু। তোষার শরীর তোমাকে ফি দেখাইয় তোমার শরীর 

হইয়াছেন। 

শিষ্য। আমার ভ্রীগ্তর জামার দেছের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চতবের সহিত 

নিত্য চৈতম্থরগ আজ! ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়৷ আমাকে চৈতন্ক 
করিয়।৷ আমার শর হইয়াছেন। 

আওগুরু। তুমি বখন জনুত্থ!পে অন্ঞানম্বরূপ অন্ধকারে অন্ধ ছিলা তখন 

তুমি তোমার দেহের মধ্যে আত্মা চৈতন্য ঈশ্বরকে ন। দেখিয়/ছিল। তখন তোমার 

দেহ কে।থ। হইতে পৃথিবীতে আসিল। 

শিষ্য। তখন আমার এই দেহ মাতৃগর্ভ হইতে জনৃত্বীপে আলিয়াছেন। 

আবার অগ্চত্র-ধান্াদি পাক করিলে অন্নাদি হু, পরে পিতামাত। মে 

অন্না্দি ভোজন করিলে পিতামাতার উদরে পাক মাত্রের মধ্যে সে অন্ন 

জঠরাগ্সিতে পাক হইলে যে রন উৎসর্গ হইয়! পড়িয়। লিঙ্গ দ্বারাএ নির্গত হয় 

তাহ। মুত্র বলি। পরে উদরের মধ্যে দে অম্নদি পাক হইলে তাহার অর্ধেক 

বিষ্ঠা হইয়| গুহাহ্থারা নিগত হয়ে পরে যে অর্ধেক সার রস থাকে সে রসকে 

উদরের মধ্যে বাযুতে অন্ত পাক পাত্রে নিজন। পরে সে রম জঠরাগ্নিতে 

পাকাইলে সে রসের অর্ধেক পিতামাত!র শরীরে চষ্ম ধাতুতে প্রবেশ করিয়! 

চণ্ম ধাতু বৃদ্ধি হয়। ইত্যাদি 

উপসংহারে লিখিত হইয়াছে ঃ--সাধু শ্রীগুরু হইতে আপনার আত্ম।কে 

প্রত্ক্ষ দেখাইয়া পরে নিত্য শ্রানবন্ধীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা প্রভুকে প্রত্যক্ষ 

দেখাইয়। পরে পাধক অভিমানে শ্রাবৃন্দ।বন চিস্তাতে শ্রাবৃষ্ণাদিকে দেখাংয়! | 

সিদ্ধাভিমানে আরাধাকৃ্াদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়| প্রেমলক্ষণার নমহি ভক্তি 

করিয়। নিত্য রসে বিরাজ করিয়। পুনর্ধবার শিষ্য শ্রীগুরু স্থানে কহেন--আপনে 

আমার জ্ঞানদাভ। শরীর আপনে আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছ। তাহ! বুঝিবার 

কারণ আমাকে জিজ্ঞান। করিয়াছেন। 

সম্ভবতঃ সপ্তদশ থুষ্টাৰে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়৷ থাকিবে। 

ইত্যাদি। 

৪০ ভাষাপরিচ্ছেদের টীকার স্বাধীন বঙ্গাম্থবাদ--এই গ্রস্থ- 

, খানির একখানি নকল পাওয়া গিয়াছে। ডহা বাং ১১৮১ 

সালে লিখিত, উহার ভাষার নমুন! এইরূপ £-- 

গৌতম মুনিকে শিব্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন--আমাদিগের মুক্তি কি 

(প্রকারে হয় তাঁহ। কৃপা করিয়। বল। তাহাতে গোতম উত্তর কারতেছেন 

তাধৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্ের। সকলে জিজ্ঞাস। করিলেন 

পদার্থ কতে!। তাহাতে গোঙতম কহিতেছেন পনাথ সপ্তপ্রকার দ্রধা, গণ 

কন্ম সামান্ত বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার। 

পৃথিবী জল তেঞ্জ বায়ু আকাঁশ কাল দিক্ আত্মা মন এই নয় প্রকার। 

তাহার মধে] পৃথিবী ছুই প্রকার। নিত্য পৃথিবী আর জন্য পৃথিষী। নিত্য 

পৃথিবী পরমাণুরূপা, আর জগ্যা পৃথিষী সুলরপ1। সেই গরমাণুরূপ। পৃথিবী 

গ্রলয়কালে থাকে হৃষ্টিকালে দুই পরম1ণু একক্র ₹ইয়! দ্বাপুক হয় ইত্যাদি? * 

আকাশ এক কিন্তু উপাধি ভেদেতে অনেক ব্যবহার হয়। যেমন ঘটাকাশ 

মঠ।কাশ এবং শরীর আকাশ। এইরূপ অনেক বাবহার জানিবে এবং ঘটা 

জঙ্গলে মকল আকাশ.এক হয়। আকাশ্ নিত্য জানিষে। আকাশ জন্মে না। 

আকাশের নাশ গাই। বৈবাস্থিকের আকাশকে জন্কু কহেন। আকাশেল্রিয় 

আজ জানিবে। * * শন ছুই প্রকার ধন্য স্বক ও বর্াত্্ক। তায় মতে 
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শব্দ মাত্র জন্ভ। মীখাংসক মতে বর্ণাঝ্বক গনিত? ধন্যাস্ক শব জন্য । 

বর্াত্বক শবাকে ঈশ্বর কহেন। শীদাংসকের| পরমাক্না মানেম ন1। 

যে প্রকারে রধগমন হেতু করিয়া রথ সধ্যবত্ত' সারধির অনুমান কর। 

সেই প্রকার শরায়ের প্রবৃত্তি গমনাদি হেতু করিয়া জীষাত্মার অনুমান করিবে। 

নতুব। রথ মধ্যস্থ সারধির দর্শন ধাহন লোকদিগের হয় না। তান্বা্দিগের রধ 

মধান্থ সারধীর অস্বীকার প্রসঙ্গ হইতে পারে। অতএব আত্মা স্বীকর করিতে 

ইয়। যদি শরীর কর্ত। বলহ তবে শরীরের জ্ঞন স্বীকার করিতে হয়। 

সচেতন পদার্থের কৃতি । অচেতন পদার্থে কৃতি নাই একথা! অবশ্থা বলিতে হয়। 

দেখছ যদি অচেতন পদার্থের কৃতি থাকে তবে প্রস্তর কাষ্ঠাদির চেষ্টা মানিতে 

হয়। অতএব শরীরের যত্ব মানিলেই চৈতন্য মানিতে হয়| যদি বল শরীরের 

চৈতন্য মানিলে ক্ষতি কি আছে । একথ| ভলে! নহে। দি শরীরের চৈতঙ্ 

মানহ তধে মৃত শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। অহএব শরীরের চৈতন্য 

নাই বলিবে। সেই প্রযুক্ত শরীরে কৃতি নাই বলিতে হইবেক অর্থাৎ শরীর 

ইল্জিয়ের কর্ত। নহে একথা বলিতে হইল । ইত্যাদি 

৪১ ব্যবস্থাতত্ব_ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় একথানি প্রাচীন পুস্তক। এই 

গ্রন্থের অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষায় গণ্ভে লিখিত। পুস্তকখানি 

এগার অধ্যায়ে বিভক্ত ॥। এক এক পরিচ্ছেদে 

এক একটা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। প্রথম 

পরিচ্ছে্দটা সংস্কৃতে লিখিত, ভাষা ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে 

গঙ্গাঙ্গানের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্দে তীর্থ- 

যাত্রা বাবস্থা, ভাষা সংস্কৃত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অপালন নিমিত্ত 

গোবধ প্রায়শ্চিন্তবিধি। প্রথম অংশ সংস্কৃত। দ্বিতী্ অংশ 

বাঙ্গালা গদ্য, দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশেরই অনুবাদ । 

দ্বিতীয়াংশের আরম্ভ এইরূপ £- 
"অথ অপালন নিমিত্ত গোবধ প্র।য়শ্চিত্ত বাযন্থ! । সর্ব! প্রকারে প্রতি- 

পালন না করে ইহাতে শীত অনিল উদ্বন্ধন শুন্ঠাগার জনমধ্যে অগ্রিদ।হ. 

পধন গণ্ত ব্যাস্ত ইত্যাদি নিমিত্ত ষদি গোবধ হয় তবে অর্ধ গোচন্ম পাত্রে দিঞা। 

গে। সহিত প্রত্যহ যাতায়াতরূপ ইতি কর্তৃধ্যত। করিয়। প্রাজাপত) ব্রত প্র।য়শ্টিত্ব 

হয়। যদি ইতিকর্তষতা ন| করিতে পারে তষে ইতিকর্তবাতার অশুক্জ 

এক প্রাজাপত্য হয়। অতএব প্রাজাপত্য দুই প্রারশ্চিত হয়। তদ্অনুকণ্ঠ 

বট কাঁধাপণ যরাটিক। দিবেক। ইহাতে এক সামাগ্য দক্ষিণ! হয়। তদমুকল্প 

বৃষমূল্য পঞ্চকাব!পণ সামন্ত গোমুল এক কাধাপণ একশত বট.কার্ধাপণ 

বরাটিক। দক্ষিণ। হয়। ইত্যাদি 

অবিশিষ্টাংশ এইরূপ গদ্যে লিখিত। ' মধ্যে মধ্যে প্রমাণ 

স্বরূপ দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । রচয়িতার নাম নাই। 
এতদ্যতীত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 

বলেন, তাহার নিজ বাটাতে তিনি "স্থৃতিকন্পদ্রম”নামক একখানি 
বাঙ্গাল! স্থৃতি গ্রন্থ পাইয়/ছেন। সেরপুরনিবাসী মহীমহোপাধ্যায় 
রীযুক্ত চন্তরকাস্ত তর্কলক্কার মহশিয়ের বাটাতেও বাঙ্গালা” পদ্যে 

ব্যবস্থাতত্ব 

রচিত একখানি স্থতি রস আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও' 

রাজা পৃথীচন্ত্রের রচিত গৌরীমর্গল, কাব্যে লিখিত আছে- 
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অধিক সম্ভব, এই শেষোক্ত গ্রন্থপানি বাঙ্গাল! গদ্যে লিখিত। 

৪২ বেদাস্তাদি দর্শনশাস্ত্ের অনুবাদ--(এসিয়াটিক সোসাইটার 
্রস্থাগারে এই পু'থিখানি সংরক্ষিত হইয়াছে ।) অন্ুবাদকের নাম 

বেদাস্তাদি পর্ন. নাই। এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, 
শাস্ত্রের অন্বদ ছান্দোগ্য আরণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ পুস্তক 

এবং সাংখ্যদর্শনাদির অতি প্রাঞ্জল অনুবাদ দৃষ্ট হইল। এই 

জীর্ণ পুস্তকখানি দেখিস বোধ হইল ইংরাজপ্রভাবের বহু পূর্বে 
এখানি লিখিত হইয়াছে, ইহার ভাষা সরল ও সুখ পাঠ্য। 

৬রামমোহন রায়ের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ অধিকতর 

' সুথবোধ্য ও প্রাগ্তল। ইহাতে নুদীর্ঘ বাক্যবিস্তাস বা সুদীর্ঘ 

সমাসবহুল পদ নাই। অতি সরল বাঙ্গালায় এই গ্রন্থথানি 

লিখিত হইয়াছে । 
৪৩ বৃন্দীবনলীলা__রচয়িতার নাম দেখা গেল না। এই 

পুন্তকখানি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে লিখিত বলিয়া নিণীত 

হইয়াছে । এই পুস্তকেরও গদ্য অতি প্রাঞ্জল। ভাষার নমুন!| 

এইরূপ--. 

“তাহার উত্তরে একপোঁয়। পধ চারণপাছডী পর্বতের উপরে কৃষণচন্ত্রের | 

চরণ চিহ্ক ধেমুঘংসের এবং উঠের এং ছেলির এবং মাহষের এবং আর আর 

অনেকের পদচিহ্ন আছেন। যে দিবস ধেনু লইয়! সেই পর্ববতে শিয়াছিলেন 

সে দিবস মুরলীর গানে যমুন। উজান হহিয়াছিঞেন এবং পাধাণ গলিয়াছিলেন 

সেই দিবস এই লফল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোধর্ধনে এবং কামা- 

ঘনে এবং চরথ পাঁহাড়ীতে এই চারিস্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু 

তারতম্য নাঞ্ী । চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় ঘেশসাহী। তাহার উত্তরে ছোট 

বেশসাহী। তাহাতে এক লশ্মীনারায়ণের এক সেষ। আছেন। তাহার পূর্বব 

সেরগড। * * গোলীনাথ জীর দেবার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন। চতুঙ্দিকে 

গাঁক। প্রাচীর পুর্ব পশ্চিম । পশ্চিমদিগের দরওয়াজ। কুপ্রের ভিতর যাইতে 

ধ।মদিকে এক অট্(লিক। অতি গোপনীয় স্থান অতি কোমল নানান পুস্পে 

ধিকশিত। কোকিলাদি নান!ন পক্ষী নান।ন মত ধ্বনি করিতেছেন । বনের 

।সৌন্দধ্য কে বর্ণন করিবেক। আবৃন্দাধনের মধ্যে মহত্তের ও মহাঞজনেরও 

রাজাদিগের বহু কুপন আছেন। নিধ,বনের পশ্চিমে কিছু দুর হয়ে নিভৃত 

নিকুঞ্জ যেস্ানে ঠাকুরণী জী ও সখী সকল লইয়! বেশ বিস্ান্ত কগিতেন। 

ঠাকুরাণী জীউর পদ চিহু অদ্যাবধি আছেন নিত্যপূজ| হয়েন।” 

এই বিষিয়ে লিখিত আরও একখানি গদ্য পুথির বিষয় 

ইতঃপুর্কে উল্লিখিত হইয়াছে। ছইখানিই ভিন্ন পু'ধি, ছুই 

ব্যক্তির রচিত। 
*৪৪ পাচন-সংগ্রহ--অ'তি প্রাচীন গ্রস্থ, পুস্তক পত্র গলিত 

প্রা, দেখিলে বোধ হুয় আড়াইশ বৎসরের পূর্বে এই গ্রন্থথানি 

' লিথিত হইয়াছিল । ইহাতে মুষ্টিযোগ গঁধধ ও রোগ-লক্ষণ লিখিত 

আছে ।' ভাষার নমুনা £-- 

“হরের লক্ষণ-_আঙ হাই উঠে কপাল বেখা৷ করে গা ভাক্সি করে কমর 

অবশ হয় অরুচি হয় বধ (1) হয়, কিছুঞ্িকেই ইচ্ছ। মাঞ্ি থাকে। জাড় 

করিতে থাকে । তবে জানিঘে যেয়প করিষেক বার্তিক জরে মহাকম্প হয় 

গলা উণ হয়। গাএগন্ধ ছয় মাঘ! বেখ। করেমুখ বিয়স হয় মল বন্ধ হয় 

পেট যেথা করে। নধন্ধরে ধেমন করিধ তার নিত-_দিষসে নিথর! না যাবে। 

সিন।ন ন। করিবে। স্ত্রাসঙ্গ না করিবে ক্রোধ ন। করিঘে পাচন উষধ মা খাইবে, 

সকল জ্বরের উপবাস করিবে । অপরের ভয়ের উপবাস ন। করিবে--কাঁম 

হইতে ভয় হইতে ক্রোধ হইতে জম হইতে কেধল বাই হইতে এসব হরে 

উপবান ন। করিষে। মুখ গোলক বিশ্তি, কণ্টিকারী, গোমুরি, সালপ!ণি, 

চাকু], সুষ্টি, সংগ্রতি ৮ মাস। পদকে ছিচিয়া পানি দিয়। সানিষে, এক মেন 

বাধিঘেক ইহ! খাইতে দিবেক। ইহার নাম যাতাদি পাচন। 

পিত্বজরে ধেগ হয়। তৃষা! হয়, অতিসার হয়, নিপ্র। ন| হয়, ঘাস্তি হয়ে, 

গল। ওষঠ মুখ যুখাতে থাকে, ওঠে থকে ঘ।ম হয়ে।” ইত্যাদি 

শ-খগ্ডের গুপ লিখিত হইয়াছে । যখ|_-“ইহাতে মুল ঘুচে, আন্মল 

ঘুচে, বুকের বেথ৷ ঘুচে, আম্বল হইতে যে যে ব্যারাম হয় তাহ! ঘুঠে।” 

এইরূপ বু ক্বিরাজী! গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

প্রাচীন পঞ্চ সাহিত্যের শেষাংশে ও তন্মধ্যে কএকখানির পরিচয় 

দেওয়া হইয়াছে। 
ইতিহাসের পগ্ভাংশে আমরা বছুতর কুলজী সাহিতোর 

পরিচয় দিয়াছি। তন্মধ্যে বারেন্ু ব্রাহ্মণ সমাজের শ্ুবৃহত কুল- 

গরস্থগুলি গঞ্ে লিখিত হইয়াছে। প্রায় চারি শত বর্ষ হইতে 

চলিল এ সকল গগ্ঠসাহিত্যের সত্রপাত। প্রথমে যে ঝুলগ্রস্ 

রচিত হয়, তাহাতে পূর্বতন কাল হইতে গ্রস্থকারের নময় 

পর্যস্ত কুল পরিচয় ও বংশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছিল,-- 

অতঃপর পরবর্তী কুলাচাধ্যগণ তততৎ সময়েব 

পরিচয় পুর্বপ্রস্থে সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে এক 

কুলগ্রন্থ পরবন্তী নান! কুলাচাধ্যের হস্তে বদ্ধিত হইয়া এখন 

এক একথানি মহাভারত হইতে বৃহৎ মাকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

তাই একই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক এবং বিভিন্ন সময়ের ভাষায় 

ও কুলাচাধ্যগণের বাসস্থান অনুসারে রাজসাহীর প্রাদেশিক 

ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এই বিপুল গগ্ভ-সাহত্যের 

শেষাংশকেও আমর! ইংরাজ-প্রভাবের পুর্ব রচনা বলিয়া গ্রহণ 

করিতে পারি। বারেন্্র কুলগ্রন্থের ভাষার নমুনা-- 

ংশবংশ 

“কআদিশুর রাজা বড় প্রতাপযুক্ত রাজ!। আদিশুর রাজ। পঞ্চগোত্রে পঞ্চ 

ত্রাঙ্গণ আনয়ন করিলেন । বথ।- 

“নারায়ণস্ত শাণ্ডিল]ঃ হুষেণঃ কাহ্থাপঞ্তখ! | 

ব।ংসো। ধরাধরে! দেবং অরদাজন্ত গৌতমঃ ॥" সাবর্ণস্ত পর্নাশর: 

এই পঞ্চগে।ত্রে পঞ্চত্রাঙ্গণ আনয়ন ফরা। গৌড়মণ্গ পধিত্র কর্য। আদিশুর 

ক্লাজার স্ব্গারোহপ। কিছুকাল অস্তে দৌহত্র-সন্ততি জন্মিলেন বন্লালসেন। 

সে ব।লসেন কিমৎ। 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গ্ঘ) : 
মত বল্লালমেন সকলগুণযুতঃ পাঁধিষৈঃ পুঁজ্যমান;। 

সম্বীক্ষা।শেষবিপ্রানম্বচিত সমতাভধ্যম।ন ন যেন ॥ ? 

ইন্তযা নুচ্চ। ধ ধৈর্য প্রণয় গুপতপো! বীর্ঘ্যধিদযাদিযোগন্। 

নির্দাত।দিকুলীনকঃ কমলজনরতৌ শ্রোব্রিয়দিককষ্টান্।” 

"এই বল্লালসেন কহিলেন--জে জে জন মাতামছ কুলেতে 

জন্মেছিলেন মহারাজা আদিশুর তিনি পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ত্রাঙ্মণ 

আনয়ন কর্যা গৌড়মণ্ডল পবিত্র কর্যাছেন। সেই পঞ্চগোত্রের 

মধ্যে কত ঘর ব্রাহ্মণ হয়্যাছে__বিবেচনা কর্যা দেখিলেন যে 

পঞ্চগোর মধ্যে ১১০০ ঘর ব্রাঙ্গণ হয়্যাছে। তবে রাঢ়দেশে 

জারে পালেন তারে করিলেন রাট়ী। গৌড়মণ্ডুলে জারে 

পাঁলেন তারে করিলেন বারেন্ত্র।” ইত্যাদি 

ইংরাজ-প্রভাব। 

ইংরেজ আগমনের পূর্ব হইতেই এদেশে গগ্ত-সাহিত্যের 

সুত্রপাত হইতেছিল, তাহ পূর্বেই বলিয়াছি। ইংরাজশাসনের 

প্রারস্ত হইতে এদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে নান! বিষয়ে কর্ম- 

নিষ্ঠার ভাব সঞ্চারিত হয়। সেই জাগরণই গদ্ভ-সাহিত্যের 

, উদ্বোধন -.সে বিষয়ে বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজরাজপুরুষগণও 

সাহাধ্য করিয়াছিলেন। কেবল সাহিত্য বলিয়! নহে, ইংরাজেরা 

সমগ্র দেশে বিবিধ বিষয়ের পরিপর্তনের তরঙ্গ তুলিয়া দিতে 

্রয়াপী হন। আমরা মুদ্রাযস্ত্ররে ইতিহাসে তাহার পূর্ণ চিত্র 

দেখিতে পাই। 

ুদরামনত্গ্রবর্তনের সহিত সাহিত্যিক উন্নতির সম্বন্ধ অতি 

ঘনিঠ। ইংরাজের প্রবস্তিত মুদ্রাযস্ত্রের পূর্বেও এদেশীয়ের যন্্ে 

ঝাষ্ঠফলকে অক্ষব খোদাই করিয়া কোন কোন পুস্তক মুদ্রিত 

হঠত। কিন্তু উহা সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধনের সহায় বালয়া 

মনে হয় না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে সর্বপ্রথমে বাঙ্গাল! 

দাস স্থাপিত হয়। এই সময়ে কাষ্ঠে খোদাই করিয়া! বাঙ্গালা 

অক্ষর প্রস্তত হইয়াছিল। চার্লদ্ উইলকিন্প, প্রাচীন পুথির 

অক্ষর এবং খুসথৎ মুন্সী মহাশক্নদিগের হস্তাক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা 

অক্ষর প্রস্তুত কাধ্যে ব্রতী হন। | মুদ্রাযন্ত্র দেখ এ 

১৭৬৫ থুষ্টা্ধে ইংরাজেরা এ দেশের আধিপত্য লাভ করিয়া 

দওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষা না জানায় কোম্পা- 

নীব কণ্মচাবীদের বিষয় কার্যে যথেষ্ট অন্ুবিধা হয়। সেই 

সকল অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত ছুগলীর তৎসাময়িক সিভিল 

কর্মচারী মিঃ হ।থেনিয়েল প্রাসী হাল্হেড, (817. বি ০9)50191 

[98৪ 115111) বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ত করেন । 

প্রগাঢ় অভিনিবেশের ফলে মিঃ হাল্হেড অগ্প্দিনের মধোই 

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছিলেন যে, 
৯৭৭৮ খুঃ অন্দে তিনি 01719010091 96 003 08005071408 

[ ১৯৬ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গ্) 

££ নামে ইংরাজদের শিক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষার একথাঁনি 

ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এই ব্যাকারণখানিই বাঙ্গালা 

ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। তখনও এদেশে মুদ্রাযঙের স্যার 

হয় নাই। কোম্পানীর কর্মচারীরা বাঙ্গালা অক্ষরের পুঁণি 

পঠনের নিমিত্ত বহুল চেষ্টা করিতেছিলেন, অবশেষে কোম্পা- 

নীর ভূতপূর্বব সিভিল কর্মচারী মিঃ চাঁলস উইল্লকিন্সকে ইংলও 

হইতে আনাইয়া তাহা দ্বারা অক্ষরাদি প্রস্তত করিয়া লওয়া 

হয়। তিনি নিজেই মুদ্রাকরের কাধ্য করিয়া মিঃ হালহেডের 

ব্যাকরণখানি মুদ্রিত করেন । 

মিঃ হাল্হেড যে বঙ্গভাষায় সবিশেষ অধিকার লাভ 

করিয়াছিলেন, এই ব্যাকরণথানি পাঠ করিলেই তাহা বুঝ! 

যাইতে পারে। তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, পারসী ও 

আরবী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলন1! করিয়া এই বঙ্গ 
ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার তাংকালিক ও 

আধুনিক বাক্পন্ধতির যথেষ্ট উদাহরণ প্রদর্রিত হইয়াছে । যখন 
এদেশে বঙ্গীয় সাহিত্যের কোন প্রকার আলোচনা পরিলক্ষিত 

হইত না, সেই সময়ে একজন ইংরাজ বঙ্গীয় লিখন-ভাষায় ও 

কথন-ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়! একথানি ব্যাকরণ রচনা- 

দ্বারা ভাষার শৃঙ্খল এবং গপ্ভ রচনার সৌকধ্যসাধনে অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন, ইহা! বঙ্গভাষার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা । 

মিঃ হাল্হেডের সময় বঙ্গীয় গগ্ভভাষার অতীব শোচনীয় 

দুর্দশা উপস্থিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, আমি এই 

ব্যাকারণে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের পুম্তক হইতে যে সকল 
উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে ্পষ্টতঃই জানা যায়, শব্দ 
মম্বদ্ধে বাঙ্গাল! ভাষার বথে্ গৌরব রহিয়াছে । বাঙ্গালা 
ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির যে কোন বিষয় থাযথ 

রূপে বিরচিত হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীরা এ সম্বন্ধে কোনও 

ত্র করেন নাই। তাহাদের হাতের লেখা, তাহাদের বর্ণ. 
বিন্তাস এবং তাহাদের শব্নির্বাচন-সকলই ভ্রমাত্বক ও 

অসঙ্গত। ইহারা না জানেন একটা শব্দের রূপ, না জানেন 

বাকা-গ্রস্থন প্রণালী । ইহাদের লেখ! আরবী, পাসী, হিন্দুস্থানী. 
ও বাঙ্গালা শবের একটা জগা-খিচড়ী, তাহার না আছে 

শৃঙ্খলা,_ না হয় কোন অর্থ। উহ! অতি অস্পষ্ট, অবোধ্য 

এবং ক্লেশপাঠ্য ।* ফলতঃ বিষয় কার্যের যে সকল কাগজ পত্র 

মিঃ হালহেডের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহাতে বাঙ্গালা ভায়ায় 

কোনও শৃঙ্খলা বা সৌষ্ঠব পরিলক্ষিত হইত না, অথচ প্রত্যেক 

কার্যেই বাঙ্গাল! ভাষার জ্ঞন ইংরাজের নিকট অতীব প্রয়ো- 
জনীয় বূলিয়৷ মনে হইত। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানী যদিও 

৯] 
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বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গগ্ঠ) [ ১৯৭ ) ঘাক্ষাল! সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) 

দেওয়ানীভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহাদের বাণিজ্য- | থানিই যা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গন্ভ গ্রন্থ । কিন্ত মুযোপীর- ণ 

কাধ্য পূর্ণ বেগেই চলিতেছিল। এজেন্ট, সওদাগর কণ্ট্যাক্টার, 
তাতি ও গাঠুরিয়া প্রভৃতির সহিত আদান প্রদান হিসাব নিকাশ 
ও পত্র প্রত্যুত্তরার্দির কাধ্য এবং আড়ঙ্গের চিঠি পত্র ও চিসাব, 

ব্বাঙ্গালা ভাষাতেই পরিচাপিত হইত । গোমস্তা আমীন ও মাল ূ 

খরিদপারগণের প্রতি আদেশাদিও বাগালা ভাষায় লিখিত নাঁ 

হইলে চলিত না। এদ্দিকে জমিদারী কাধ্যের কাগজ এবং বিচারাঙ্গি 

। কাধ্য-পত্রও বুল পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইত, 

অপচ এই সময় গণ্ঠ-রচনার কোনও গ্ুবিধান বা শৃঙখলা ছিল না। 
বাঙ্গালা ভাষায় কোন গণ্য সাহিত্য মাছে কি না,মিঃ হালহেড্ ! 

তাহা জানিবার নিমিত্ত বু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্ত তিনি 
একখানি গস্ভসাহিত্যের নামও শুনিতে পান নাই। তিনি 

লিখিয়াছেন, *থিউসিডাইডের পুর্বে গ্রীনদেশের সাহিতোর 

যে দশা ছিল, বঙ্গীয় সাহিত্যেরও এখন সেই দশা । গ্রন্থকারগণ 

কেবল পগ্চেই পুস্তক বচন! করিয়া আলিতেছেন। 

। 
) 

1 

| 
ূ 
1 

গগ্ভ-রচনা : 

এ দেশের সাহিত্যে একবারেই অপ্রাপ্য। বিষয় কার্যের চিঠি- 
পত্র, আবেদন, এবং বিজ্ঞাপনী ( ইস্তাহার ) প্রভৃতি 'অবশ্ পদ্ছে 

লিখিত হয় না, কিন্তু এই সকল রচনাতে ও গগ্যেব কোন নিয়ম 

নাই, ব্যাকরগ্রসঙ্গত বাক্যগ্রন্থনের কোন প্রণালী নাই। এতদ্* 

ব্যতীত ধশ্তস্ব বল, ইতিহাস বল, নীতিকথা৷ বল, যে সকল বিষয়ে 

পুস্তক রচন1 করিলে গ্রস্থকারগণের নাম চিরশ্মরণীয় হয়, তৎ- 

সমন্তই পণ্চে লিখিত হইয়া আসিতেছে |” * 

গঞ্গ্রস্থসংগ্রহের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কুতকাধ্য না 

হওয়ায় মিঃ হালহেড. কাশীরাম দাসের মহাভারত, মহাপ্রভুর | 

লীলাময় বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ এবং ভারতচন্দ্রের বিগ্ভান্ুন্দর প্রহৃতি | 

হইতে তিনি উদ্বাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ) কিন্তু কুত্রাপি 

গগ্ঠসাহিত্যের কোন উদাহরণ দিতে পারেন নাই । 

মিঃ হালহেড, যখন বঙ্গভাষার এই শোচনীয় অভাব অনুভব 

করেন, বঙ্গীয় গগ্ঘসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যখন তাহার হৃদয় 

সরল ব্যাকুলতার প্রবাহে পরিপ্লত হইতে আরন্ধ হয়, ঠিক 

সেই সময়ে বিধাতা এদেশে গগ্ভসাহিত্যের প্রকৃত গ্রবর্তক 

শ্বনামধন্য মহাআা রামমোহন রায় মহোদয়কে আবির্ভত করিয়া 

দেন । মিঃ হালছেড্ ১৭৭৮ সালে তদীয় ব্যাকরণ মুদ্রিত 

করেন। ১৭৭৪ সাল হইতে ১৭৮২ গালের মধ্যে কোন সনয়ে 

রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন । [রামমোহন রায় দেখ। ] 

*কৃথিত আছে, রাজা রামমোহন রায় যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম 

সময্বেই“হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী”এই নাম দিয়! প্রতিদা- 

পৃজাধ বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই- 
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গণের মন্তে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত 

রামরাম বস্তু যে, রাজ গ্রতাপাদিত্যের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, 

ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম গগ্ভ গ্রন্থ । 1 

কিন্তু হালহেড্ ও রামমোহন রায়ের পূর্বে যে বু সংখ্যক গন্চ 
গ্রন্থ ছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। ইংরাজ আগমনের 

প্রারস্তে ১৭৬৫ খুষ্টান্দে থুষ্টান মিসনরি বেন্টো প্প্রশ্নোত্বরমালা” 

নামে খুইধর্ম সম্বন্ধে একখানি বাঙ্গাল গণ্ত পুস্তক প্রকাশ 

করেন। এই পুস্তকখানি লগুন নগরে মু্রিত হইয়াছিল। ১৭৮* 

খুষ্টাবকে কলিকাতায় থে খুদ্রীষ্্ স্থ।পিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালা 

অক্ষর ছিল না1। এই যন্ত্রে আবশ্কাক মত কাষ্ঠে খোদাই 

করিয়া বাঙ্গাল! 'অক্ষর মুদ্রিত করা হইত। ইহার দশ বৎসর পরে 

(১৭৯* খুষ্টাবে ) কেরি ম।সমান্ প্রভৃতি স্ুপ্রসিদ্ধ মিশনাধী- 
গণ রামপুর বাঙ্গাল! মুদ্রাযন্্ সংস্থাপনপূর্ববক বঙ্গভাষায় 

পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার পথ বিস্তার করেন। তাহারা! কাষ্ঠে 

খোদাই করিয়া যে একপ্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তত করেন, 

তাহাতে প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল পুস্তক মুদ্রিত 

হইয়াছিল। 

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণগয়ালিস যে সকল আইন সংগৃহীত 
করেন, ফরে্টার সাহেব সেই সকল আইন বঙ্গভাষায় অনুবাদ 

কবিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে, অর্থাৎ ১৮*১ লালে 

কলিকাতায় তিনি ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত করেন। ফলত: 

এই সময়ে মাসমান, ওয়ার্ড, কেরি গ্রভৃতি খুষ্টধর্্ম প্রচারকগণ 

দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল 

এবং ধীরে ধীরে বাঙ্গালা! গব্যরচনার অনুশীলনও চলিতেছিল। 

এমন কি, ইহারা বাঙ্গালা স্কুল এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রক।শ 

করিয়া বঙ্গভাষ|-শিক্ষান যথেষ্ট সহায়» করিয়াছিলেন । 

এদিকে ইংরাঁজরাজবন্মচারীধিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষ! 

দেওয়ার নিমিত্ত ১৮** সালে মারকুইস্ অব ওয়েলেদ্লী 

কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় 

দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। তত্তির 

এখানে আরৰী, পাবসী, সংস্কৃত, হিন্দস্থানী, বাঙ্গালা, তৈলিঙ, 

মহারাষ্ট্র, তামিল এবং কনাড়ী প্রসৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া 

এতদ্বযতীত ব্যবগ্থা, দর্শনবিজ্ঞান এবং যুরোপীয় 
জি পপাস্পপীসপী ি  শিপ স্টিল পা 

হইত । 
৬ শীত শান ৩৯ তা 2 শি শসপশীতী টিক ৮৯৩ কাশি পপীত পীপসপশাসপজ পাস 

+ রেভারেগড লং তদীয় 4৯ [993৫0116159 026219009 0 (0 - 
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কাতা রিভিটয়েও এই কথাই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়। যায় । 
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২, ই, উল পপ পা পিসি জপ পপ পি শি হবু পেত ৮০ পীর কি ০ ১২ - 

ভাষায় শিক্ষালাভেরও বন্দোবস্ত ছিল। ১৮** অন্ধের ৪ঠা মে ূ 

তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৮ই: 

আগষ্ট হইতে ইহার প্রকৃত কাধ্যারস্ত হইয়াছিল। 

সার জর্জ বালে, কোলক্রুক, হারিংটন্, এড মনষ্, গ্যাড্উইন্, 
গিলক্রাইষ্ট, ইয়া, ও রেভারেওঁ, কেরি গ্রত্ৃতি ইহার অধ্যাপক 
পদে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত মহায্ম বাঙ্গাল! ভাষার অধ্যাপক 

হুইযাছিলেন। ইহাদের নিয়ে অনেক পণ্ডিত ও মুন্দী শিক্ষকতার 

কাধ্য করিতেন। এ সকল পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় গদা পুস্তক 

রচনা করিয়া গিয়াছেন। 

ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা শিক্ষকর্দিগের মধ্যে 

বামনাথ স্তায়বাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যাক, রামরাম বনু, 

কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, পগ্মলোচন চূড়ামণি, শিবচন্ত্র তর্কালঙ্কার. র 

রামকুমার শিরোমণি, রামচন্ত্র রায়, কালীকুমার রায়, গদাধর | 

তর্কবাণীশ, শিবচন্দ্র তর্কালস্কার, নরোত্বম বস্থ এবং ধা 

তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলেই সেই সময়ে বঙ্গভাষার উদ্মতিসাধনে 

তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্ত এই প্রসঙ্গে শ্বতঃপ্রবৃত্ত রাজা ূ 

'প্লামমোক্ন রায় মহাশয়ের নামও সবশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ূ 
ূ 
| 

| 
বৃ 

_- সে পীশীশীট শীট শশী শরীক ী শী স্পীকপীপিপপসী 

পি শশী শ্প্পীপাীস্প্সীী 

যদিও রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের বছু পুর্বে কতিপয় 

পণ্ডিত ভাষা-পরিচ্ছেদ, স্ৃতিশান্্র এবং উপনিষদ ও সাংখ্যদর্শন : 

প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত 

ন1 হওয়ায়, তদ্দার! বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের এ পর্যন্ত বিশেষ 

উপকার হয় নাই। রামমোহন রায় মহাশয়ের কোন কোন 

গ্রন্থ প্রচলিত-হিন্দুমতের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহ! লইয়া পঙ্ডিতগণের 

মধ্যে হল্ুল পড়িয়! যায় এবং সেই কারণে বঙ্গের অবাতাবিক্ষু্ধ 

পণ্ডিত-সমাজ-সাগরে সহসা আন্দোলনের প্রবল তর উপস্থিত 

হয়। তাহাতে বাঙ্গালা ভাবা রচনায় অনভ্যন্ত অনেক 

পাপ্ডিতাভিমানীও এই আন্দোলনে বঙ্গভাষায় ছএক ছত্র 

লিখিয়! গ্রদ্নকারগৌরব লাভ করিয়াছেন। এই কারণে, এই 

মগয়ে দুই একথানি সাময়িক পত্রেরও সৃষ্টি হয়। কিন্ত প্রকত- 

পক্ষে রাজা রামমোহন রায়কে বাগালা গদ্যের উন্নতিসাধনের 

প্রধানতম পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। ূ 

ইংরাজ শাসনের পরবর্তিকাল হইতে বাঙ্গালা গস্ত সাহিত্যের | 
ঘে ক্রমোক্তি ঘটে, তাহাকে আমরা ছুই অংশে বিভাগ করিয়া 

আলোচনানব প্রবুণ্ড হইলাম। প্রথম ইষ্ইগিয়া কোম্পানীর 

আমল অর্থাৎ ইষ্টইগ্ডয়া কোম্পানীর বঙ্গরাজা ভার গ্রহণ হইতে 

মহারীণি ৮তিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ কাল পধ্যন্ত এবং 

দ্বিতীয় তৎসময় হইতে বিদ্যাসাগরীন্র যুগের বর্তমান । 

এস পি স্পা স্পা শা াশ্পীসপীটী 

পেট 

খালা ভাষার পূর্ণবিকাশ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে যে সকল | 

[ ১৯৮ ] 

তাহার 

শীত শিক 

প্রদত্ত হইল _. 

ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমল 
সাধারণ-লহিতা 

১। প্রশ্বোত্বর-মালা-_বেন্টো সাহেব এই পুম্তকের প্রণেতা । 
থুষ্টানধর্্ম সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রশ্নোতরচ্ছলে এই সেপ্টে! সাহেধ 

১৭৬৫ সাঙ্গ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এখন এই পুণ্তক 

একবারেই ছুপ্রাপা। ১৭৬৫ সালে লণ্ডনে এই গ্রস্থথানি চ্ভাপা 

হইয়াছিল । বঙ্গে ইংরাজ-প্রভাবের প্রারস্তে এইথানিই সর্ব 
প্রথম বাঙ্গালা গগ্চ গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হয়। 

২। হিম্দুগণের পৌন্রলিকধর্ম-প্রণালী--সবিখ্যাত রাজা রাম- 

মোহন রায় ষোড়শ বর্ষ বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দুদের 
প্রতিমা উপাসনা-প্রণালীর প্রতিকূল এই গ্রস্থ 

লিখিত হয়। এইখানিই ৬রামমোহন গায় 

মহাশয়ের সর্ধপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ । বাঙ্গালা গগ্ঘে এই গ্রন্থখানি 

রচি'্ঠ হওয়ার পর, রামমোহনের পিতা 'তাহা' পাঠ করিয়। 

পুত্রের প্রতি কুপিত হন। তাহারই ফলে কিছুদিন পরে রাম- 

মোহনকে পিতৃভবন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মিঃ কেরি 

বলেন, রামমোহন ১৭৯৮ সালে এই গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । 

ইহার প্রণীত অন্তান্ঠ রস্থের বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে । 

[ “রামমোহন রায়” শবে দ্রষ্টব্য ) 

কথোপকথন--ন্ুবিখ্যাত পাদ্রী রেভারেণ্ড ডবলিউ কেবি 

সালে কথোপকথন গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। জন- 

ডবলিউ কেরি সাধারণের প্রচলিত্ত বাঙ্গালা ভাষা ইংরাণ্র- 

দিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এই পুম্তক 

রচিত হয়। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গাল! এবং উদহ্থার 

ইংরাজী অনুবাদ আছে । এই পুস্তকে উদ্ধত বাঙ্গলা অতি সরল, 

সরস ও স্বাভাবিক। দ্ইটা জীলোকের কথোপকথন এস্কলে 

উদ্ধৃত করা যাইতেছে £-- 

প্রথম।--তোদের বৌ কেমন রী ধিতে ঘাড়িতে পারে? 

[্বতীয়।_-হ। বৃন) দেই বই আর কে গান্ষে? মেয়েরাকফেহ এখানে নাই। 

আপনি কাচ বাচ! নিয়। নডিতে গারি না। সকণ কাধি বড় বউ বরে। 

ছোট যৌড। যড় হিঞলাগুড়া, অঙ্গ লড়ে না, আর সদাই তার ঝকড। 

কি করিব বুন, সহিতে হয়। যদি কিছু বি তবে লোকে ৰ্লিবে দেখ এ মাসী 

বৌদের দেখতে পারে ন|। কিস্ত বুন, কান! হাঁড়ি পানে চাহিয়া! বড বৌঁটা 

অতি গাল। এ সংসারে কাধ কাম করে। আর ছেশো গিলা। খাওয়াই? 

আটির। দেয়, আর আ।মাদের সেঘা নুস্থ করে। তাহার অন্ত আসাদ কোন 

ঘাাযোক সাই।" 

উনবংশ শতাবের. প্রারন্তে বাঙ্গালা ভাষার প্রক্কৃতি কির 

রামমোহন রায় 

খল ৯৮ 

১৮০১ 

১৮৯১ 

, ্রহকার বাঙ্গালা ভাবাধ গ্স্থ রচনা 'করিয়াছেল, নিয়ে | ছিল, এই গ্রন্থে তাহার বিশুদ্ধ নমুনা আছে। কন্দলের সময়ে 
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সি 

গোকে যে ভাষায় কথা কহে তাহা স্বাতাবিক। এই গ্রন্থ হইতে 

মেক্পেলী-কন্দলের কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধত করা যাইতেছে £- 

“আর গুনছিস্ নির্দলের ম। এই যে বেপে মানী অহঙ্কারে আর চক্ষে 

মুখে পথ দেখে না। হা দ্যাখ, কালি বে জামার ছেল্য। পথে গীড়িয়। ছিল, 

তা বুড়। মাগী তিম চার ছেল্যার মনা. করিল কি, ভয়ন্ত কলনভ। অমনি 

ছেলার মাথার উপর তলামি দিয়। গেল। সেই হইতে ধাঁটের ঘাছ। অরে 

বাক্সে পড়েছে । এষন গরবা নুখি, বে আবার গালাগালি ঝকড়। করে। 

এ ভাভারখাগি সর্ধবনাশির পুহটা মরু । তিন দিনে উদ্থার তিনড| যেটার 

বাখ। খাউক, ঘটে ঘসে মঙল গাউক।” 

অপর প্রত্যুত্তরে বলিতেছে £-- 

“ছালো বি জামাই খাশি কি বলছিস, তোরা গুনদ্থিস গো এ আটকুড়ি 

রণাড়ির কখ।। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখলি। তিন কুল খাগি। আমি 

কি দেখে তোর হছেলার ম'খার উপর দিয়! কলমি নিয় গিয়াডিলাম। যে তুই 

স্াতাও-পুত কেটে প।লাগালি দিচ্ছিল । তোর ভালডার মাতা খাই। হালে! 

ভালে ড| খানি, তোর বুকে কি বাশ দিপাছিল।ম ছাঁডে।” 

প্রথমা _- 

"খ।কলে। ছাড়কপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। 

যি আমার ছেল]ান কিছু ভালমন্দ হয়, তবে কি তোর ইট।ভিট! কিছু খাকষে। 

বা মনে জাছে ত। করষ। 

হে ঠাকুর তুমি যদি থাক, তষে উহার তিন যেট। ষেন সাপের কামড়ে আজ 

রাজেই মরে। হ। বউরাড়ি তোর সর্বন।শ হউক। তোর ঘংশে বাতি দিতে 

যেন কেউ থাকে না ।” 

ইহার প্রত্যুত্তর 

"গুলে। তোর শাপে আমার বাপার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝিপুত 

কেটেদি আমার ঝিপুতের পায়। য।লে! ঘ। বারো ছুয়ায়ী, রাশি, হ।টযালার ' 

ফুড়ানি, খানকি, বা তোর গালাগ।লিতে আমার কি হুষেলে! কু দলি।” 

| 

তখন তোমার ফোন্ হ।পে রাখে তা দেখব।; 

ূ 
1 

ূ 
ূ 

| 
| 

রেভারেগ্ড কেরি এই গ্রন্থে বাঙ্গালার তৎসামগমিক সকল 

সমার্জের গ্রচলিত কথাবার্তা ও বাক্যপদ্ধতির নমুনা প্রদশন . 

কবিয়াছেন। এই গ্রস্থের বিষয়তালিকা এইরূপ £-লাহেব ও 

খানসামা, সাহেব ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, ভ্রমণ, 

পরিচয়, তৃমি, মহাজন ও আসামী, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্দর- 

লোক প্রাচীন প্রাচীন, সুপারিসি, মজুরের কথাবার্তী, খাতক 

& মহাজনী, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাঠ করা, সী 

লোকের কথোপকথন, তিয়রীয়া কথা, ই্জারার পরামর্শ, ব্রাঙ্গণ- 

ভিক্ষুকের কণা, কার্য চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যঞজজমান। 

শশা 

স্ত্রীলোকে জ্রীলোকে কথা, জ্রমীদার ও রায়ত এবং বৈঠবী 

কথোপকথন প্রত্ৃতি। লেখকের লিপিকুশলতার সবিশেব 

প্রশংঈনীয় কথা। এই ষে প্রত্যেক বিষয়েই তত্সময়ের সামদ্িক | 

প্রতিচ্ছবি পরিস্ষ,ট রূপে অস্কিত হইয়াছে। 
চি 

 ইতিহাস-মালা ১৮১২ সালে শ্রীরামপুরমিশন প্রেসে এই : 

রথ মুদ্রিত হয়। কেরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় যে অসাধারণ 

বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গগ্ঠ) 
৯ ৯০ ৭ আপ সী বি ৯৮ ৯০ ৯ কি ক পক». ৯ পপ পপি 

শি. ০০০০০০০০০০০ 

জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন । ইতিহাস-মালাও তাহার এফ অকাট্য 

প্রমাণ। এই ইতিহাস-মালায় প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের কোনও 

ত্ান্ত নাই। এখন আমরা ইতিহাস বলিলে যে শ্রেণীর গ্রন্থ 

ুঝিষ্বা থাকি, পূর্বে এই শব্ধ কেধল সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইত 

না। তখন গল্পের গ্রন্থও ইতিহাস নামে অভিহিত হইত। ক্ষেরি 

সাহেব এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ও মনোমদ ভাষায় ১৫*টা ক্ষু্ড 

গল্প লিখিয়াছেন। গল্পগুলি ম্বভাবতঃই চিত্বাকর্ধক, কো 

সাহেবের রসময়ী ভাষায় এই সকল গল্প আরও সরস হইয়াছে । 

এই গল্পগুলি কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে । এদেশে অনেক গন 

লোক মুখে চলিয়া! আসিতেছে, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষু্র গমের 

অনেকগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে । কেরি সাহেব 

শতাধিক বৎসর পুর্বে প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! র5নার যে আদশ 

রাখিল্না গিয়াছেন, কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লইলে বর্তমাল 

সময়েও উহ। আদরশরূপেই পরিগৃহীত হইতে পারে। এখানে 

একটা গন্প উদ্ধত করিয়! দিতেছি £_ 
এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়। কোন খালে গোটা! চবিযশেক যতহ) খাগয। 

গৃহে আসিয। আপন গৃহিণীকে পাক কমিতে দিয়া আপনি পুনর্বধার *, 

চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্ত কয়টা পাক কাঁরয়! মনে বিষেচশ। 

কিল যে মত্ন্ত পাক করিলাম কিন্ত ক প্রকার হইয়াছে চাখিয় দেখি হহ 

ভাবিয়া কাঞ্চৎ ঝে।ল গইয়। খইয়, দোখল যে ঝেল শ্ররস হুইয়াছে। পরে 

পুনধ।র মনে ভাবল নতহ্/ কিরূপ হইয়।ছে তাহাও ঢাখিয়। দেখি, ইছ। ভািয় 

একটি মত্গ্য খাহল। পুনর্বব।র চিন্তা! করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে ৩]হ1ও 

চাঁথতে হয় গাবিয়। সেটিও খাইল) এইরূপে খাইতে খাইতে একটি মাএ 

অবশিষ্ট রাাখল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটা অ।হইলে তাহার গৃহিণ। সে 

মতস্তটা আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে) এ কি? চবিবশটি ম্য 

আ.নিয়াছি, আর কি হইল । তখন ৩151 স্ত্রী মতের হিনা।খ দিল :-.- 

মাচু আনিল। ছয় গণ্ডা, 

চিলে নিল ছুহ গণ্ডা, 

বকা £ইন যোল। 

তাং! ধুতে অ.ট। এলে পুলাইল ॥ 

তধে খাকিল আট। 

দুইটা কিনিল।ম দুই আটি কাট ॥ 

তধে থকিল ছয়। 

প্রতিঝাসীকে চ115ট1 দিতে হয়! 

তবে থাকিল দুই। 

তার একট। চ1[খিয়। দেখলাম মুই ৪ 

তবে থ।কিল এক। 

অই পাত প।নে চাহিয়ে দেখ ॥ 

এখন হইস যা মান্সের পে1। 

২. হযে কাটা খান খাইয়। ম!থখ!ন খো 
আমি যেই মেয়ে। 

গ্রেই হিস) দিল করে ৪ 



এ মতন্ঠের হনে বূধকের প্রতায় হতনা ।” 

" হছিতোপদেশ--১৮০১ সালে গোলকচন্ত্র শর্শা পঞ্চতস্তোক্ি 

হিতোপদেশ নামক গ্রগ্জের বঙ্গাছুধাদ করেন । 

এখানি গন্ভ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মূল প্লোক ও. 

উহার অনুবাদ আছে। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ £_ 

“মগধ দেশে ফুলপোৎপন্ নামে মরোধর থাকে । তাহাতে হনেক কাল 

শশ্থট বিকট নামে ছুই হংস বসতি করে আর তাহদিগের সখ। কম্বগীব নামে। 

ক্র বাস। মনসুর এক দিবন ধীবরের! আ.সিয়! সে স্বানে কহিল যে এস্কানে 

ব্মাঞ্জি বাস করিয়। কল্য প্র(তঃকাঁলে মতস্ত কচ্ছপাদি নষ্ট করিৰ। তাহা 

পনিয়। কচ্ছপ দুই হংসকে কঙ্টিল, হে মিত্রের! ধীবরদিগের কথোপকথন | 

শুনিলা । এক্ষণে আমার কর্তব্য কি। হংসের। কছিল পুনর্ববার তাছ! জনা 

গ্রাতঃকালে ধাহ উপযুক্ত হয় কর! যাইযে। কচ্ছপ বলিতেছে সে কথ! কিছু 

নয়, হে হেতুক এইন্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়ছি। ইহা॥দি 

এতছাতীত মৃত্যুপ্রয় তর্কালঙ্কার ও লক্মীনারায়ণ স্তায়লঙ্কার ও 

এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। 

তোতার ইতিহাস। চণ্তীচরণ মুন্সী ১৮*১ সালে এই 

গ্রন্থ রউনা করেন । এই পুস্তক খানি পারসী গ্রন্থ হইতে অনৃ- 

গোলক শর্মা! 

১৮৩১ 

চততীচরণ মুন্সী দিত। বর্তমান সময়ে “ইতিহাস” শব্ধ দ্বারা 

নি যে অর্থ প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থে সেরূপ কোন 

ত্বান্ত নাই। পতোতার গল্প” এই গ্রন্থের প্রক্কত নাম 

হওয়া উচিত। এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তীস্ত এইরূপ--আদম 

সুলতান এক জন ধনবান্ মুসলমান । তাহার পুত্রের নাম 

ময়মুন। আদম সুলতান খোজেস্তা নামী অতি সুন্দরী এক 

কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পবলোক প্রাপ্ত হন। এক 

(দন ময়মুন বাজারে গিয়া দেখিলেন একটা লোক পিঞ্জরে করিয়া 

এক তোতা পক্ষী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে, উহার মূল্য এক সহ 

কন মুদ্রা | 'এই কথায় ময়মূন চমতরুত ভইয়া নলিলেন, এটা এক 

মুষ্টি পাখা বা বিড়ালের একট! গ্রাস। ক্ষিপূ বা নির্বোধ ব্যক্তি 

ন্যন্টীত কে ইহার এত সুল্য দিবে। কিন্তু তোতা যে অতি 

অদ্চত পাদী, ময়মন্ তাহা! জানিতেন না! তোতা আপন 

পরিচয় দিয়া বলিল, ভুমি মানাকে বিড়ালের এক গ্রাম বাঁ এক 

মুষ্টি পাগা বলিয়া মনে করিতেছ বাটে কিন্তু বুদ্ধি 9 জ্ঞানেতে 

। 

ক্যাসি আকাশে উড়িতে পারি, আমার ভাষা অতি মিষ্ট এব, : 

ভবিষ্যৎ কথা বলিতে পারি। তাহার একটু পরিচয় 'দিতেছি। 

আগামী কল্য কাবুল হইতে জনৈক সম্থুল ব্যবসায়ী আসিবে 

তুমি এ অঞ্চলের সন্থুল ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিলে যথেষ্ট 

লাভবান্ হইবে । ময়মুন তাহাই করিলেন, কাধ্যতঃ তিনিও 

বথেই লাডবান্ হইলেন । 

গৃহে স্থান দিয়া একটা সারী সংগ্রহ পূর্বক উহার সহচারিণী 

। রিয়া দিলেন! 

তোতা পাখীটাকে সযত্বে নিজের ; 

| 
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অতঃপর ময়মুন বিদেশে গেলেন, থোজেস্তা কিয়দিবস স্বামি 

বিরহে ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে তোতা! উত্তম উত্তম উপ- 

নাস বলিয়৷ খোজেন্তার মনের ছুঃখ দুর করিত। এইরূপে 

ছয় মাস গত হইল, খোল্রান্তার বিরহ ক্লেশের হা!স হইল। এক 

দিবস থোঁজজ্তা অট্টালিকায় দীড়াইয়৷ গবাক্ষ দিয়! রাজপণে 

অপর দ্েশাগত এক রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন, উভয়ে 

উভয়কে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন । রাজকুমার কুটনী পাঠাই- 

লেন। খোজেস্ত। তাহাকে স্বীয় সম্মতি জানাইয়া অভিসারের 

নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেন এবং মনের কণা সারীকে জানাইলেন। 

সারী বাধা দিল। খোজেস্তা সারীকে নিহত করিলেন এবং 

তোঁতাকে সকল কথা খুলিয়৷ বলিলেন । স্মুচতুর তোতা মনে 

মনে দুঃখিত হইল) কিন্ত স্বীয় প্রাণনাশের ভয়ে খোজান্তার মন 

যোগাইয়া বলিল, “সে বিষয়ে আর ভাবনা! কি, ফরোথবেগ 

সওদাগরের তোতার ন্যায় আমি সহজেই তোমাদের মিলন 

করাইয়! দিব। ইহাতে খোজাস্তা কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া এ গলপ 

গুনিতে চাহিলেন। তোত তাহাকে সেই গল্প শুনাইলেন, 

গল্প শুনিতে শুনিভে রাৰ্রি প্রভাত হইল। খোজেন্তা প্রতাঙ্ 

রাত্রিকালে মিলনের উপায় শ্ুনিবার নিমিত্ত তোতার নিকট 

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তোতা তাহাকে এক একটা 

অন্ভূত গল্প শুনাইয়া বিমুগ্ধ রাখিতেন। তোতা! এইরূপ ৩৫টা 
গল্প বলেন । অতঃপরে ময়মুন বাড়ীতে আগমন করেন । তোতা 

তাহার নিকট খোজাস্তার চরিত্র রহশ্ত প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় 

ময়মুন খোর্াস্তাকে নিহত করিয়া ফেলেন। 

তোতা ইতিহাসের রচঘ্রিতা চণ্ডীচরণ মুনসী ফোর্ট উইলিয়মে 

কলেজের মুনসী ছিলেন, সংস্কৃত পারসী ও বাঙ্গলা এই তিন 

ভাষাভেই চত্তীচরণের অধিকার ছিল। তোতার ইতিহাস 

পারসী হইতে অনুদিত হইলেও ইহাতে পারসী শৰের ব্যব্হার 

অতি বিরল। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শবেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 

রচন1 সরল ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট। নিষ্সে ভাষার নমুন। প্রদত্ত 

হইল-__ 

"্যখন হৃর্য্য অন্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোজেন্ত। মনে দঃখেতে 

ক।ভর| হইয়। তোতার সন্নিধানে বিদায় চ।ছিতে পেলেন। তোত। খে।জাত্ত।কে 

স্ন্ধ দেখি জিজ্ঞানিলেক কই তুমি এখন স্তদ্ধ কেন আছ? খোজেপ্ত। উত্তর 

করিলেন যে নিতা রাত্রিতে আপন মনোছুংখ তোমাকে জানাই, কিন্ত এক 

দিস্মও বন্ধুব নি+ট যাইতে পাঁরিলাৰ না। এমন দিন কবে হুইযে যে আজি 

যায়! প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিঘ। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দাও ' 

ভবে যাই, নতুষ! ধৈর্ধগাবলম্বন করিয়। নিজ গৃছে ঘাইয়। বসিয়। থাকি।” ইতি 

বত্রিশসিংহাসন--১৮*১ সালে এই পুস্তক অনুদিত এবং 

শ্ীরামপুরের মুদ্রন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৪ খষ্ঠাকে লগ্নে 
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ইহার বে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, 

ৃত্াপরন্ন তর্কালগ্কার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের অনুবাদক । 

০৪ মৃত্যাঞ্জয় তর্কালঙ্কার উৎকল দেশে জন্ম গ্রহণ 

করেন। কলিকাতা ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জের 

সর্ব প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ইহার পর কিয়তকালের 

জন্য তিনি তথাকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ-পণ্ডিতও 

_ হইফ়্াছিলেন। অনুবাদক এই পুস্তকের নিশ্নলিখিত ভূমিকা 

লিখিয়াছেন__ 
“দৈঘ লৌকিকোতয় সংমর্থ্য সম্পন্ন প্রীবিক্রমাদিতা নামে এক রাজাধিয়াজ 

হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদলন্ধ ছাবিংশৎ পুত্তলিকা যুক্ত রত্বময় এক সিংহাসন 

ভাহার ধসিবার ছিল। এ শ্রীধিক্রমাদিতা রাজার শ্বর্গারোহণের পরে সেই 

সিংহাসনে ঘসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধো 

প্রোথিত হহীয়ছিল। কিছুকাল পরে ীভোজরালার অধিকারের সময়ে এ 

সিংহাসন প্রকাশ হইল । তাহার উপাখ্যানের ধিস্তার এই ।” 

এই গ্রন্থের আছ্ন্ত গন্ভে লিখিত) ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও 

বিশুদ্ধ। এই গ্রস্থের ভাষা ততকৃত প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষার 

্তায় বৈচিত্রীপূর্ণ বা নীরস নহে। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্ত্রিকা 

ও রাজাবলী এই তিন খানি গ্রন্থও মুত্যুঞ্জ় তর্কালঙ্কার 

মহাশয়ের প্রণীত। 
পুরুষ-পরীক্ষা_গ্রশ্থখনি সং্রতের অবাদ। ১৮০৮ সালে 

ইহ! প্রকাশিত হয়। আকার বৃহ, 'পটলিত ৮ পেজী ফবমার 

২৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, আগ্প্ত গঞ্চে গিখিত। ইহাতে পুরুষের বিবিধ 

গুণের কথা উপন্তাসচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । এই জগতে পুরুষের 

আরুৃতিধারী অনেকেই আছেন, কিন্তু প্রকৃত :গুণশালী পুরুষের 

মধ্যে যে সকল গুণ অথবা দোষ থাকা সম্ভব, এই প্রস্থে 

তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত এই গ্রন্থের নাম 

পুরুষ-পরীক্ষা। দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, সত্যবীর, এই 

সদ্গুণশালী বীরচতুষ্টয়ের উদাহরণ দিয়া পরে প্রাতি উদাঁহবণে 

তদ্ধিপরীত চরিত্রোদাহরণে চোর, ভীরু, কৃপণ ও অলসের উদ্দাহরণ 

প্রথম অধ্যায়ে দেওয়। হইয়াছে। অতঃপর সপ্রতিভ, মেধাবী, 

বুদ্ধি এবং ইহাদের অভ্যুদ্াহরণন্বরূপবঞ্চক, পিশুন, অবুদ্ধি 

জন্মবর্ধ্বর, সংসর্ণবর্ধর পুরুষের কথায় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 

শেষ করা হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়-_-শক্রবিগ্া, শাস্র- 

বিগ্তা, বেদবিগ্া, লৌকিকবিদ্তা, উভয় বিদ্যা, চিত্রবিগ্যা, গীতবিদ্যা, 

নৃত্যবিগ্তা, ইপ্ জাল বিদ্যা, পুঁজিত বিদ্যা, অবসন্ন বিগ্া, অবিদ্য। 

খণ্তিত-বিদ্যা এবং হাস্তবিদ্যা । চতুর্থ অধ্যায়ে যথা--সাত্বিক, 

তামস, অনুশায়ি, মাহচ্ছ, মুড়' বহ্বাশ, সাবধান, অন্ৃকূল 

নায়ক, দক্ষিণ নায়ক, বিদগ্ধ নায়ক, ধূর্ত নায়ক, ঘম্মর নায়ক 

মোক্ষ নির্বন্ধ নিম্পৃহ ও শব্সিদ্ধি পুরুষের উদাহরণ লিখিত 

হইয়াছে । 
১] 
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্রন্থথানি সংস্কৃত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও ভাষ! 

প্রাঞ্জল ও স্থখবোধ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষার. জটিলতা 

সম্বন্ধে যে নিন্দাবাদ চলিয়া আলিতেছে, এই গ্রন্থে তাহার কোনও 

নিদর্শন নাই। তিনি বনুবিধ শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ছিলেন। এই 
গ্রন্থের গদ্য-ভাষা-গ্রথনপ্রণালী প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। 

নমুনাস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধত করা যাইতেছে :-- 

"ভরত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, পূর্ববকালে ব্রদ্গ! ইস্রের গ্রার্থনাতে সকল 

ঘোর স।৭ আকধণ করিয়া নাটাবেদ নাষে পঞ্চম ধেদ শৃষ্ট করিয়াছেন। তাহার 

বিষরণ এই যে_খখ্েদের স।র গ্রহণ করিয় গানের শ্থষ্টি করিলেন এবং সম- 

বেদের সারাক্ষণ করিয়। গ্লেকের স্থষ্টি করিলেন ও যজুর্ষধদের সার লইয়। 

হন্তপদাদি সঞ্চালনের নিয়ম করিলেন। এইরাপে সকল যেদের পার়েতে রন্গা 

নাটযবেদের অর্থাৎ নৃত্যবিদার স্থষ্টি করিয়াছেন । সেই নৃত্য ছুই প্রকার--লান্ড 

ও তাণ্ডব। ্ত্রীলেকের যে নৃত্য তাহার নাম লাস এখং পুরুষের যে নৃত্য 

তাহার নাম তাগ্ডব। লান্য দর্শনে পরমেশ্বরী সন্ত্ঠ! হন এধং তাণ্ডব দর্শনে 

পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। নৃত্য দর্শনেতে ঈশ্বরের সন্তোষ হয এঘং মনুষ্যেরগ 

সন্তোষ হয়। এই নিমিত্ত নৃত্য অদৃষ্ট ফলক ও দৃষ্ঠকলিক হন। আর নৃতা- 

বিদয! ধনিসমূহের লীলারাপ এবং স্বথি লোকের ধৈধ্যরাপ ও স্বচ্ছল চিত্ত যে 

পুরুষ সকল ঠাহাদিগের অড্যাস কোথ।।” , 

এবোধচন্দ্িকা--পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৮১৩ সালে 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নিমিত্ত এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

তৎসময়ে এই কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রগণ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করিতেন। ৬রামগতি ন্তায়রত্ব মহাশয় তদীয় “বাঙ্গল! ভাষা 
ও সাহিত্য” নামক গন্থে লিখিয়াছেন এই খ্রন্থ ১৮৩৩ খুঃ 

প্রথম মুদ্রিত হয়” ১৮৬২ সালে শ্রীবামপুর প্রেস হইতে 

ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণে দেখা যায় 

যে ১৮৩৩ খষ্টাৰে ইহার আর এক সংস্করণ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। 

এই গ্রন্থ খানি আছ্ন্ত গগ্যে লিখিত এবং “স্তবক” নামে 

চারি ভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক স্তবক “কুম্বম” নামে কতক গুলি 

অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে । ভাষা প্রশংস1, বিষ্যাপ্রশংসা, বর্ণ- 

শব্দবিবেক, বাক্যস্বরূপনির্ণয়, গগ্ঠবিবধণ, ঝাকাবিবেচনা, কাব্যের 

লক্ষণ, প্রহেলিকাৰ লক্ষণ, নানাবিধ বাক্যের লক্ষণ, অন্ধগো- 

লাঙ্গুল প্রভৃতি ন্যায়ের বিবরণ, শ্রিষ্টাপি বাক্যের দ্রশবিধ গুণ 

বিবরণ ও উদাহরণ, শান্সার্থ বুদ্ধিলাভের উপায়, রাজনীতি, 

ধর্মনীতি ও শ্মার্তধন্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উপদেশ গল্পচ্ছলে 

লিখিত হইয়াছে । 

এতত্রিনন এই গ্রন্থে ব্যাকরণ সাহিত্য,মলঙ্কার ছন্দ, স্বৃতি,স্তায়, 

সাঙ্ঘ,জ্যোতিষ রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপদেশ ও সিদ্ধাস্ত 

সনিবেশিত হইয়াছে । উপাখ্যান-কথন ব্যপদেশে বণিক্, কৃষক, 

গোপ, সুত্রধার, বজক, চর্দ্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের চলিত ভাষা 
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' এই গ্রন্থে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। জনপ্রধাদ ও প্রহেলিকার 
সমাবেশও বথে্ই আছে। তর্কালম্কার মহাশয়ের অন্যান্ত গ্রন্থের 

স্তায় এই গ্রন্থখানিতে ভাষার তাদৃশী প্রাঞ্জলতা বা শৃঙ্ধলত! 

পরিলক্ষিত হয় না। কোথাও বা সুদীর্ঘ সমাসনিবন্ধ সংস্কতের 

স্কায় পদবিস্তাস, কোথাও বা অগ্রচলিত অপত্রংশ পঙ্গের 

সমাবেশ, কোথাও বা অতিগ্রাম্যতাহষ্ট শব ও পদগ্রয়োগ, 

কোথাও বা বিশৃঙ্খল বাক্যযোজন! রহিয়াছে । ফলতঃ এট সকল 

দেখিয়া কেহ কেহ এই গ্রন্থের ভাষানম্বন্ধে প্রতিকূল অভিপ্রায় 

প্রকাশ করিয়াছেন ; এই গ্রন্থের কোথাও "কোকিল কুলকলাপ- 

ৰাচাল যে মলয়াচলনিল উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্করাস্তঃ কণাচ্ছন্ 

হইয়। আসিতেছে” আবার কোথাও “ওগো, ব্রক্ষচারী গৌস্বাই 

মহাশয়ের নিদ্র! হইল । ব্রদ্মচারী কহিল বা তত্ত্রাই হইন্ডে দিতেছে 

না। নিদ্রা কি হবে? কাণের কাছে মশাগুলা ভেন্ ভেন্করে। 

তখন গ্রীন্ত্রীশ্ব সখী সহিত উকি মারিয়। দেখে ও কানাকাপি 

করে, আইসে যায়, আবার আইসে, আবার যায়। আমর! 

এ পাপটার চক্ষে কি ঘুম নাই ইহা চুপে চুপে কছে।*--এইরূপ 

ভাষার বৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ইচ্ছা 

ূর্বকই হান্তরসোদ্রেকের নিমিত্ত এইরূপ ভাবে ভাষা-বৈতিত্রীর 

লৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ইহাও খুব সম্ভবপর যে, তর্কালঙ্কার 

মহাশয় যেমন মুপত্তিত ছিলেন, তেমনই রসপ্রি় ছিলেন । 

এই গ্রন্থে গপ্ভ-রচনা প্রণালীতে যে কিঞ্চিৎ দোষ দৃষ্ট হয়, 

সাহা গ্রাটীন সময়ের পণ্ডিতগণের পক্ষে দুষ্পরিহাধ্য বলিয়াই 

স্বীকার করিতে হইবে। মোটামোটি বিচার করিয়া দেখিলে 

এইগ্রন্থের ভাষ! দুর্বোধ্য বা নিতান্ত অসরল নহে। যেকোন 

স্থান হইতে ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 

নিয়ে একটুকু নমুন! দেওয়া গেল-__ 

“ছে রুক্ষণি, তগ্ন্পেচ খাতির সঙ্গে যে প্রীতি, যে হুখদ নয়। এই বিষয়ে 

এক কথ! কহি গুন। পূর্ব্বকালে বরঙ্গাবর্তে ব্রঙ্গদপ্ত নামে এক রাজ! ছিলেন। 

ডাহার সভাগৃছে পুজনীয় নামে এক চটকা অর্থাৎ চড়াই পক্ষী থাকিত। সে 

গত্যহ প্রতি নগরে আহারার্থ গৃহে গৃহে গমন করত যে সফল কথা শুনিত, 

সে সমন্ত বৃত্তান্ত গরিপাটি করিয় বরহ্মদত্ত রাজার সমক্ষে আসিয়া কছিত, এবং 

রাঁজাও অথকাঁশে উ চটকার সঙ্গে ধর্ম কথা প্রন্তাষে আলস্য ভ্যাগ করিতেন। 

এটরাগেই উতয়ের পর়ষ্পর প্রণয় ঘাবহাযে সুখে কাঁলক্ষেপ হইত। ইভিমধো 

দৈধাৎ এক দিবস এ চড়াই বাসাতে আপনর ছানাকে রাখিয়। আহারার্থ নগর 

ভ্রমণ করিতে গেল। পরে ধাত্রী রাজকুম।রকে ক্রোড়ে করিয়! চটকার বাসায় 

নিকটে আদিয় দাড়াইল। রাজপুক্জ & চড়ার ছ! দেখিয়। তাহ! লইৰার 

নিমিত রোদন করিংত লাগিল ।" 

বিষয়ের গুরুতায় স্থানে স্থানে ভাষা নীরস হইয়! পড়িয়াছে। 

ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও দর্শনশান্্াদির আলোচনায় ভাষার 

সরসতা রক্ষা করা সকলের পক্ষেই একরূপ অসম্ভব। কেরি 
€ 

[২০২] বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গগ্) 
- পপি ক পপ পপ পপ সপ সপ ০ 

সাহেবের "কথোপকথন" গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্বে জনসাধারণের 
চলিত ভাষায় উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবোধচঙ্ত্িকা 

হইতেও একটী উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে, 
শ্রী কহিল গুড় হইলেই কি রাধা হয়। তেল মাই, নুণ নাই, চাউল নাই, 

তরিতরকারী পাতি কিছু নাই। কাঠগুলা সকলি তিজা। ধেনতি ঘ। কিরপে 

হতে, তাতে আবার বৌছুড়ি অশুদ্ধ! হইয়াছে, কুটন। ব| কে কুটিঘে বাটন। ব। 

কে বাটিষে। তংপতি কহিল আঞ্জিকি ঘরে কিছুই নাই। দেখদেখি ক্ষুঙ্- 

কৃড়। বদি কিছু থাকে তধে তার পিঠ! কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাঞ্জে 

তাহার স্ত্রী কহিল--ঘটে! পিঠ| কর! বুঝি ঘড় সোজ1। জান না -পিঠ!, আঠা! 

থেমন আঠা লাগিলে শী ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা__শীষ 

ছাড়ে ন7। কখনও তে! রাধিয়! খাও নাই। আর লোকেদের মাউগের 

মতন মউগ লইয়! থাকিতে ওষে জানিতে?" 

ভর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই গ্রন্থে বিবিধ প্রকার ভাষার 

আদশই রহিয়াছে। 

লিপিমালা__প্রতাপাদিত্যচরিত্র নামক শ্ুবিখ্যাত এ্রীতি- 

হাসিক গ্রন্থের প্রণেতা রামরাম বস্থ ১৮*১ সালে গ্রতাপা- 

রামরাস বহু দিত্য চরিত্র গ্রন্থথানি প্রণয়ন করেন। 

পহিরিতি ইতিহাস এম্থশাখার উক্ত গ্রন্থের পরিচয় 

দেওয়া! যাইবে। [পমাল! গ্রস্থখানি ১৮*২ সালে ্রীরাষ- 
পুরের মুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রিত হয়। রামরাম বনু মহাশয় খুঃ অষ্টাদশ 

শতাবীর শেষ ভাগে চুচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ পরগণার 

অন্তর্গত নিমতা গ্রামে তাহার বালাশিক্ষা শেষ হয়। ইনি 

বঙ্গ কায়স্থ বংশায় |ছলেন। ৰাল্যকালে ইনি ফারসী 

ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। কেরি সাহেবের লিখিস্ক 

অমু্রিত কাগজে জানা যায়, তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বেই 

ফারসী ও আববা ভাবায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সংস্কৃ্ 

ত।ষাও তীহাব জানা ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের “হিন্দুগণের 

পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” গ্রন্থ পাঠ করিনা! বাঙ্গালা গস্ভ লিখিস্কে 
তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি ফোর্টউইলিয়াম কলেজে বাঙ্গালা 

ভাষা শিক্ষা দিতেন । রাজা রামমোহনের নিকট ইনি ফারসী 
রচনা প্রপালীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত গ্রস্থ 

দেখিয়! বোধ হয়, সংস্কৃত ও বাঙ্গীলা অপেক্ষা ফারসী ভাষাতেই 

তাহার অধিক অনুরাগ ছিল। তত্কৃত প্রতাপাদিত্য চরিঞর 

গ্রন্থের ভাষায় ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। 

কেয়ি সাহেব লিখিয়াছেন, কলেজের কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত মত- 

পার্থক্য হওয়ায় তিনি স্বীয় পদত্যাগ করেন । রেক্কারেণ্ড কেরির 

অমুদ্রিত কাগজাদি পাঠে আরও জানা যায়, রামরাম বনু মহাশয় 

যদিও সাধারণতঃ মধুরম্বভাব ও সরল প্রকৃতিক ছিলেন, কিন্ত 
কেহ তাহার প্রতি অন্তায় করিলে তিনি তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার 

করিতে ক্রট করিতেন না। তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন । 



পটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই। বুকানন সাহেবও 

ভাহার পাঙ্িত্যের প্রশংসা করিয়াছেন । বন্থ মহাশয়ের 

জীবনে অনেক বিষয়েই রাজ! ক্কামমোহনের চরিত্র গ্রতিবিদ্বিত 

হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজা রামমোহনই বনু মহাশয়ের 

ফারসী ও বাঙ্গালা গন্ভ লেখার শিক্ষার্ডরু। রামমোহনের আদর্শেই 

তীহায় জীবন গঠিত হইয়াছিল বলিয়! জান! যায়। গ্রন্থকার 

ভূমিকাতে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেস্ত প্রকাশ করিয়াছেন যথা £- 

“ৃষ্ি-স্থিতি-প্রলরকর্ত! জঞানদ সিদ্ধিদাত| পরম ব্রঙ্গের উদ্দেগ্তে নত হইয়া 

প্রণাঙ ও প্রার্থন। কার! নিষেদন করা বাইতেছে_-এ হিনুস্থান মধ্যহথল 

বক্ষদেশ। কার্ধারমে এ সদয় অন্যান্ত দেশীঙ্প ও উপস্থীপীর ও পর্ববতন্থ অিবিধ 

লোক উত্বম ধাম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এখং জনেক 

আনকের অবস্থিতিও এইগ্বানে। এখন এন্বলে অধিপতি ইংলপতীয় মহা শল্লের। 

ভাহায়া এদেশীয় চলন ভাব! জগত রছিলে রাজক্রিরাক্ষম হইতে পারেন না । 

ইহাতে ডাহ1রদিগের অফিঞ্চন,__এখানকার চলন তাবা ও লেখা পড়ার ধার! 

জগ্তাস করিয়া! সর্ধববিধ কাধ্য ক্ষতাপক্ন ছয়েন। এতদর্থে এ ভূমিয় বাবদীয় 

লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে প্রস্থিত করিয়! লিপিমাল! নাম পুস্তক রন! 

করা গেল। প্রথম ধার! ছুই তিন অধ্য়। তাহার প্রথমতো রাজগণ অন 

বাঁজারদিগফে লেখেন। তাহার প্রতুত্তর পূর্বক দ্বিতীন রাজগণ আপন 

সচিব লোককে অনুত্ঞ। ও বিধিত্যবস্ধ। ক্রমদান, ইতি প্রথম ধার । দ্বিতীয় ধার! 

লামান্ত লেখাপড়।। সমান সমানীকে, লঘু গুরুকে প্রভু কণ্দমকরকে এবং 

অন্বমাল। এই পুস্তকে লেখ। বাইতেছে। ইহাতে অন্যান্য বিদ্বান লোকের 

স্বানে আমার এই আকাঙ্।। যদি অমর রচিত এই পুন্তকের মধ্যে কদাচিৎ 

ক্র্গে কশ্চিৎ দোষ হইয়! থাকে, তাহ! অনু গ্রহ পূর্বক দৃষ্টিমাতে নিন্দামদে মত্ত 

নাহয়েন। একারণ কোন লোক দোষ হিল্ন হইতে পায়ে না |” 

মানব শ্জন খিধি করিল যখন। 

সেইকালে হড়রিপু কৈল নিয়োজন ॥ 

অতএব তুল ভ্রান্তি আছে সর্বধজনে। 

মানঘ লক্ষণ বনু রাময়াম তণে॥ 

শকাদিতা বসু বর্ধ পশুশ্রে্ঠ মাস। 

পরম আনলে রাম করিল প্রকাশ ॥ 

উল্লিথিত গ্রন্থকাল-নিরূপণ-পন্য দেখিয়া জানা যার, রামরাম 

বু মহাশয় ১৮** সালের ভাদ্র মাসে এই গ্রন্থ রচনা! করেন। 

গরসথানি ক্ষুদ্র নছে। এই পুস্তক ২৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। 

স্থানে স্থানে ছুই চারি পংক্তি পণ্ভও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

বামরাম ৰন্থু মহাশয্ধের রচনায় সংস্কত তাষা পারদপিতার পরিচয় 

পাওয়া যায় না। তাহার গস্তপ্রচনায় বঙ্গীয় বাক্পদ্ধাতর 

চিরন্তনী রীতি লংরক্ষিত হয় নাই। লিপিমালার ভাষার রচনার 

*একটুকু মুনা উদ্ধৃত ঝরিয়া দেওয়া যাইতেছে £_ 

“অন্ঠেরদিগকে নীত/জ্যাসে কমাপন্ন হওয়া নছে। বন্ং তাহাতেই জনে 

এম লোকেরদের পরিধ।রগণের নির্বাহ নিষ্পত্তির সনোবে!গ 
মরিষেক, 

রাজ! নীলমাধব বিধর্ষেবের উপর দৌরাত্ব করে অন্ত এঘ 
করিব।। কগরহাটের 

বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গণ) 
টার রর টরজাতক যা চোর 

ভাহার সাহাবার্ধে অধুত তুরগার্য প্রেরণ করিঘা যাহাতে তাহার ঘৈরী দষন 

হয়। সেই এইখানের পোষ্টি।* ইত্যাদি 

এই গ্রন্থে অনেক প্রীতিহাসিক তথ্যও জানা বাইতে পারে । 

ঈশপের গল্প_১৮*৩ খুঃ অবে৷ ডাক্তার গিলত্রাই উর্দা, পাসী, 

আরবী ও ব্রজতাষা এবং বাঙ্গালায় ইশপের গল্প প্রকাশ করার 

ভারিণীচরণ মিত্র বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে তারিণীচ৫ 

রা মিত্র নামক এক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ঈশপের 

গল্প অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল অনুবাদ রোম 

অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। 

ইলিয়ড কাব্য--১৮*৫ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র, ভার- 

জিলের ইলিয়াড. কাব্যের প্রধান সর্গের বঙ্গান্থবাদ ফরেন । 

উক্ত অনুবাদক এক জন সিভিলিয়ান | উহার নাম জে সার্জেন্ট । 

টেল্পে্--১৮*৫ সালে ফোর্ট উইলিদ্ম কলেজে মন্কট 

নাষক এক জন যুরোপীয় অধ্যাপক সেক্স্পিক্ারের টেম্পেইট 

নামক নাটকের অনুবাদ করেন । এই গ্রন্থ আমাদের দুষ্টিগৌচৰ 

হয় নাই। এখানি নাটকের প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। 

বঙ্গভাষার এই খানিই প্রথম নাটক বলিতে হইবে। 

বেদান্ত-স্থর ভাব্যানুবাদ--১৮১৫ খষ্টান্ষে রাজা রামমোহন 

রায় বেদান্তস্ত্র ভাষ্যের গঞ্ভে বঙ্গানুবাদ করেন। অতঃপৰ 

তিনি হিন্দুস্থানীতে ও ইংরাজীতে এই বিশাল 

শঞ্থের অনুবাদ করিয়। প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

ইততঃপূর্ব্বে আর কেহ এই গ্রস্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন কি না 

জানা যায় না। তৎপরে ১৮১৬ খষ্টান্দে রাজা রামামোহন রায় 

মহাশয় বেদান্তসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রস্ক 

খানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বেদাস্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম লিখিভ 

হইয়াছে। উক্ত খ্ষ্টান্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 

ইনি ১৮১৬ সালে সামবেদের অন্তর্গত তবলকার উপনিষদেৰ 

শঙ্কর্ভাষ্য বঙ্গতাষায় অনুবাদ করেন। শতিলবকার উপ- 

নিষদের অন্ত নাম “কেন উপনিষদ” । ১৮৩৭ শকের ১৫ 

আধাঢ় এই গ্রশ্থ প্রকাশিত হয্ব এই সালেই ইনি ঈশপো- 

নিষদ্ভাষ্যের বঙ্গান্থবাদ্দ করেন। ইহার অপর নাম “বাজ- 

সনেয়োপনিষৎ সংহিতা । ইনি বেদাস্ততাধ্যস্ত্রের বঙগান্ু- 

বাদের সায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। উক্ত ভুমিকাতে 

তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রদ্ষোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন 'এৰং 

মুক্তির এক মাত্র কারণ। 

১৮১৭ সালে ইনি আরও ছুই খানি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ 

করেন। এক খানির নাম “কঠোপনিষং* ও অপর থানির না 

মুণ্ডকোপনিষদ্ ॥ ১৮১৮ থ্ষটাব্ধে ইনি “গায়তত্রীর অর্থ” নাক 

একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । ১৮২৬ খানে প্রবনিষ্ঠ গৃহস্ছের 

রাজ। রামমোহন 

ঝাক্স ১৮১৫ সাল 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (প্রাচীন গছ) 

লক্ষণ” নামে ইহার আর এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গৃহস্থ 
ব্যক্তি ব্রঙ্গোপাসক হইলে শান্ত্রাহসারে তাহার কি প্রকার 
আচরণ হওয়া উচিত এই পুস্তকে তাহাই লিখিয়াছেন। 

রাজা রামমোহন ১০২১ সালে মিশনারীদের প্রচারিত থ্ 
ধর্মের প্রতিবাদ করিয়! “ব্রাহ্মণ সেবধি” নামে এক খানি 

পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক খানিতে খ্ষ্ধর্শের বিরুদ্ধে 
এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের অনুকূলে অনেক তর্কবিতর্ক আছে । ১৮২৩ 

সালে “পথ্য প্রদান” নামে আর এক খানি প্রতিবাদ পুস্তিক! 

প্রকাশিত হয়। হহাতে তাগ্িকাচারের অনুকূলে অনেক 

শাস্ীয় যুক্তি আছে। রাজা রামমোহন এই পুস্তকে যে গ্রন্থের 

প্রতিবাদ কারয়াছেন সেই পুস্তকখানির নাম পপাষণ্ড পীড়ন” । 

গন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। এই গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে 

জানা যায় উহ! ২৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

১৮২৩ সালে প্প্রার্থনা পত্র” পুস্তিক৷ মুদ্রিত হয়। ইহাতে 

স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উদ্দার ত্রাতৃ- 

ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে । শস্করাচার্যপ্রণীত “আস্মানাত্ম 

বিবেক” গ্রন্থথানিও রাজা রামমোহন কর্তুক অনুপ্দিত হইয়াছিল। 
খৃষ্টানদের পাতড়া পুস্তকের স্থায় ব্রহ্মব্ষিয় প্রতিপাদনের 

নিমিত্ত তিনি এক এক খণ্ড দীর্থায়তন কাগজ মুদ্রিত করিয়। 

প্রচারিত করিতেন। সেই সকল কাগজ পক্ষুত্র পত্রী* নামে 

পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। 
১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার *গায়ত্র্ায পরমোপাসনাবিধানম্” 

নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। বেদ পাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রী 

জপ করিলেই যে ব্রঙ্দোপাসনা হয়, ইহাই এই গ্রন্থের মন্ম। 
ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ও 

বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়ছে। এই 

স[লে ইহার ইংবাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১৮২৮ সালে ইহার রচিত পব্রঙ্গোপাসনা” নামক পুস্তক 

প্রকাশিত হয় । উহাতে ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি আছে । কিন্ত 

রামমোহন রায়ের ব্রদ্-মমাজে এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য 

হইত না। তখন সমাজে কেবল উপনিষৎ পাঠ ব্যাখ্যা ও 

সঙ্গীত হইত। 

১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন অনুষ্ঠান” নামক এক খানি 

পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে ছুইটী প্রশ্ন ও 

উহ্থার উত্তব এ্াদত্ত হইয়াছে । ব্রন্মোপাসনা বিধান ও শাস্ত্র মতে 

আহার-ব্যবহার প্রণালাই এই গ্রন্থের বিষয়। 

্রদ্ধনংগীত _এই গ্রন্থথানি রাজা রামমোহন রায়ের অতুল 

কীর্ধি। এখনও তাহার রচিত সঙ্গীতগুলি এদেশের শিক্ষিত 
সমাজে গীত হইয়া থাক। 

[ ২০৪ ]. বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গগ্ঠ) ০ 

এতদ্্যতীত রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ”গোঁড়ীয় 
ব্যাকরণ” “আদালত তিমির-নাশক” প্রভৃতি আরও কয়েক 

খানি বাঙ্গাল! গ্রন্থ আছে। ব্রঙ্গসঙ্গীত ব্যতীত আর সকল 

গুলিই গন্ভে লিখিত। এই সকণ গগ্য গ্রন্থের ভাষাপ্রায় 

একরূপ। ব্রাঙ্গণ সেবধি গ্র্থ হইতে নিয়ে উদাহরণস্বরূপ 

কিঞিতৎ উদ্ধত করিয়া দেওয়! যাইতেছে-_ 

“এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতি বাচক শবেক্র মধ্যে এইমান্জ প্রভেদ 

হইযেক যে মনুষ ত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি, আর ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় 

মিশনারীদ্দিগের মতে তিন ধক্তি হয়েন। য/হাদের অধিক শক্তি ও সন্ব স্বভাষ 

হয় কিন্ত কোন এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি বদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে 

অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে অধস্ই স্বীকার করিতে হইবেক। জগতের 

ঘিচিত্র রচনার সুগ্ৰ দর্শিদের নিকট প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্তে 

বত ডিম্ব জন্মে তাহ! হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তির৷ গণনায় 

নান সংখ্য। হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয়। এনিমিতে মনুষ্য শোর 

লান্ভিবচকত্বে কোন ব্যাধাত হয় এমত নহে। আমর প্রত)ক্ষ দৌঁথিম|ছি 

যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেবদত্ যজ্জদত্ত প্রভৃতি বদ্যপিও পিগুতে 

পৃথক পৃথক্ হয় কিন্তু মনুষ)ত স্বভাবে এক হয়। সেইরূপ আপনাপনার মতে 

ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যদ্ষি' পৃথক পৃথক হইয়।ও ঈশ্বরত্ব স্বভাবে এক 

হয়েন অর্থাৎ পিত। ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরও হো(লগোহ ঈশ্বর। আপনার! কছেন 

যে ঈশ্বর এক হয়েন। সেকি এইবপে এক কিয়। থাকেন কি আশ্চধ/1” 

রাজা রামমোহন বায় মহাশয় গন্ধে ঝোন্তাদি গ্রন্থের 
অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার ক্ষমতা সর্বতোমুখী ইহ! সকলেরই স্বীকাধ্য | 

তবে তাহার ভাষা তেমন হৃদয়গ্রাহিণী বা প্রাপ্তল নহে। কিন্ 

তিনি যে বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্বপ্ন 

বিষয় স্বভাবতঃই ছুর্ববোধ্য ; কাজেই তাহার লিখিত গছ গ্রন্থের 

ভাষা কেরির ইতিহাসমালা ৰা রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিতের 

ন্যায় গ্রাঞ্ল নহে। কিন্তু রাঁজা রামমোহন রায় মহাশয়ের 

্রস্থাবলী ততৎসময়ে সাহিত্যসমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত 

করিয়াছিল এবং শিক্ষিত লোকর্দিগকে বাঙ্গালা গণ্ভ বচন। 

করিতে প্রোখসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল | 

শান্তর দ্ধতি-১৮১৭ সালে শাস্ত্র পদ্ধতি নামে একখানি পুস্তক 

প্রকাশিত হয়। 

চাণক্য- চাণ্যক্ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সর্ব প্রথমে ১৮১৭ সালে 

মুদ্রিত হইয়াছিল। 
স্রশিক্ষ! বিষয়ক প্রন্তাব_-১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই পুন্তক প্রথম গ্রকা- 

শিতত হয়। ইহাতে সরল ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার ওঁচিত্য প্রত: 

পন্ন হইয়াছে । | | 
নীতিকথা-১৮১৮ সালে নীতিকথ! নামক একথাঁনি পুস্তক 

মুদ্রিত হয়। ইনা তিন খণ্ডে বিভক্ত। রেভারেও টমসন 
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পপ পক শা 

১৮১৮ অন্দে বিদ্ভালয়সমূহ পরিধর্শনের জন্য বর্ধমান গমন 

করেন। নীতিসম্ঘলিত গল্প পাঠে বালকদের নীতিজ্ঞানের উদ্মেষ 

হয় দেখিয়া! তিনি এই প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী হয়েন। এই 

গ্রন্থে আটচল্লিশটী গল্প আছে। 

". অনৌরগ্রন ইতিহদ_নীতিবিষয়ক একখানি পুস্তক | ১৮১৯ সালে 

মুদ্রিত হয়। শিক্ষাবিভাগে বহুকাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রচলন 

ছিল। ইহাতে বালকরিগের চিত্তবিনোৰনের উপযোগী অনেক 

গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে। 

রাঁধাকাত্ত নীতিকথ'--১৮১৯ সালে "রাধাকাস্ত নীতিকথা” নামক 

একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন বিস্তা- 

লঙ্কার ও রাজা রাবাকান্ত দেব উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই 

পুস্তক রচনা করেন। 

ষাক]বলী_এখানি পিয়ার্সন সাহেবের রচিত, ১৮১৯ সালে 

মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকে ভাষা শিক্ষার উপদেশ আছে। 

এ্রতিহ(িক নীতিগন্প--১৮১৯ সালে মিঃ ্য়ার্ট নানা দেশীয় ইতি- 

হাস হইতে নীতিপুর্ণ উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়৷ এই পুস্তক 

প্রকাশ করেন। 

প্রেম নাটক_১৮২০ সালে কলিকাত৷ শ্ঠামপুকুরনিবাসী 

৮পধানন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা । ইহা নামে 

নাটক) কিন্ত নাটকের কোন লক্ষণ এই এস্থে নাই। মহানাটক 

যেমন নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটক নহে, এ পুস্তক- 

খানিও তদ্রপ। 

স্ীশিক্ষ/বিষয়ক--১৮২* সালে রাজ! রাধাকান্ত দেব এই 

পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮২* খুষ্টাবের পুর্বেবে কলিকাতায় 

লা রাধাকাস্ত  স্্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছিল। এই 

দেব ১৮২৯ সময়ে মহিলা-শিক্ষাসমিতি নামে একটা 

সমিতি ছিল। এই সমিতি দ্বার! শিক্ষাপ্রাপ্ত চল্লিশটা বালিকাকে 

পরীক্ষা করিয়া রাজ। রাঁধাকান্ত দেব ৰাহাছুর সম্ত্ট হইয়া কলি- 

কাতার নানাস্থানে বালিকাবিদ্ভালয় স্থাপন করেন এবং এই 

গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি প্রাচীন 

বিছ্বী আ ধ্যরমণীগণের বৃত্তান্ত হইতে আরম্ত করিয়া রাণী ভবানী, 

ছটা বিছ্যালঙ্কার ও পগুত! শ্তামাস্ুন্দরী প্রভৃতির বিবরণ 

লিপিবন্ধ করিয়াছেন । 

নদগ্ুণ ও বীর্য_-এই পুস্তকখাঁনি ১৮২১ খুষ্ঠটাবে ভ্ররামপুর 

হইতে মুদ্রিত হয়। ইহার পত্র সংখ্যা ২৩৯। ইহাতে বিবিধ 

দ্রেশের ইতিহাস ধর্মমত ও বীরদিগের কীত্তিকলাপ লিখিত 

হইয়াছে । ইহাতে ৯৫টী গর্প আছে । 

আক্তন্ব-কৌমুদী--১৮২১ সালে মহেজ্রলাল প্রেমে মুড্রিত। 

এই গ্রন্থথানি প্রবোধচন্দ্রোদয় লাটকের গে বঙ্গাহবাদ। 

? সা] 
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প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটকের রচয়িতা--্রীরুষ্মিশ্র। বিস্ত এই 
অনুবাদের রচয়েতা তিনজন--পণ্ডিত ৮কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 

৮গঙ্গাধর স্ভায়রত্ব এবং ৮রামণস্কত শিরোমণি । ছয় অঙ্কে এই 

পুস্তকথানি সম্পূর্ণ হইয়াছে । প্রথম অক্কে বিবেকোগ্ম, দ্বিতীয় 

অঙ্কে মহামোহোদ্বেগ, তৃতীল্বে পাষগু-বিড়ম্বন, চতুর্থ অঙ্কে বিবে" 

কোদ্রেগ, পঞ্চম অক্কে বৈরাগ্যোতপত্তি, বঙ্ঠাঙ্কে গ্রবোধোতপত্তি। 

মূল গ্রন্থথানি বিবেক-বৈরাগ্যাদি শিক্ষার একখানি উপাদেয় 

পুস্তক। পুস্থকথানি রুপক্রক্রমে নাটকাকারে লিখিত। মানুষের 

সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিলিই এই নাটকের পাত্র-পাত্রীরূপে 

বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার যে মনন্তত্বে অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত 

ছিলেন, এই নাটকখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে তাহ! 

সহজেই হৃদয়লম হয়। 

ইহার সর্বত্রই ভাব অতি প্রগাঢ় ও প্রসন্ন গন্ভীর । বিদ্বৎ- 

সমাজে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয়। প্রাগুক্ত পণ্ডিতত্রয় আত্ম- 

তত্ব-কৌমদী নামে ইহাঁব যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, সে অনুবা 

প্রাচীন গছ্ধে লিখিত হইলেও হুর্বোধ্য নহে । ইহাঁতে ষড় দর্শনের 

সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত তাদৃশ নীরদ ও কঠোর 

বিষয়ের আলোচনা থাকা সত্বেও ইহার ভাষা নীরস বলিক্না 

গ্রতিভাঁত হয় না। নিয়ে এই পুস্তকের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা 

উদ্ধত করা যাইতেছে £- 

“মহারাজ বিবেক কহিলেন, ছে ক্ষমে। কৌধকে জয্প করিবার উপায় 

আমর! শ্রধণ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষম! কহিলেন, মহারাজ, আমি নিবেদন 

করি, শ্রবণ করুন। 

ুন্ধ ব্যক্তিতে হাস্মুখে সম্ভব! করিবে। অপকারি ব্ক্তিতে প্রসন্থতা 

প্রকাশ করিঘে, কটুভাষি বাক্তিতে কুশলবার্ত। জিজ্ঞাসা করিষে এবং তাড়নকারি 

বাক্তিতে আত্মপাপ খণ্নের কীর্তন করিবে। এইরূপ ব্যবহার করিলেও 

অবশচিত্ত ব্যক্তির যদি দৈবাৎ অনিবার্ধ্য মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয়, তযে তাহ।কে 

ধিকৃ। কিন্তু করুণ। রনেতে আর্দর।চিত্ত ব্যক্তিদিপের কোনরপে ক্রে।ধের উদয় 

হইতে পারিবে না। তদনন্তর মহারাজ বিধেক ক্ষমাকে পুনঃ সাধুষাঘ 

করিলেন। ক্ষম। কহিলেন, মহারাজ ক্রোধের পরাজয় হইলেই হিংস। কটু 

বাঁক্যাদি মত্ত অহঙ্কার মাৎসধ্য প্রভৃতিও পর।জিত হইবে। মহারাজ বিবেক 

আঁন্ঞ। করিলেন আমি অদ) তোম।কে ক্রোধের পরাজয়ের নিষিত ণিযুক্ত 

করিলাম । পরে “যে আজ্ঞ। মহ|রাল* এই কখ। বলিহ! ক্ষম! নাট্যশাল। 

হইতে গ্রস্থ।ন করিলেন।" 

অন্ুবাদকত্রয় যে ভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে 

নাটকের ক্রম বিনষ্ট হন্ নাই। এই বঙ্গান্থবাদে বঙ্গীয় সাহিত্য 

যে সবিশেষ জাভবান্ হইয়াছেন, তাহাতে মতছৈধ থাকিতে 

পারে না। 

কলি জার বাত্র। -এখানি নাটক পুস্তক, ১৮২১ সালে রচিত 

ও অভিনীত। সংবাদকৌসুদী নামক তৎসময়ের একথানি 
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সাপ্তাহিক পত্রে এই নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
নাটকথানি সুরুচিসম্মত নহে। 

আনন্দ-লইরী--১৮২২ সালে “শঙ্বরাচাধ্যককৃত আনন্দ- 

“রামচন্ত্ হিরা লহরী* নামক একখানি এস্থের পগ্ঠানুবাদ 

'প২২সাল . প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ শেষে অনুবাদক আত্ম- 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তাহাতে জান| যায়, তাহার নাম 
রামচন্দ্র, তিনি জাতিতে দ্বিজজ। গ্রন্থের প্রারস্তেও সংস্কৃত ভাষাতে 

গ্রন্থকারের কিঝিং পরিচয় আছে যথা £-- 

হরিনাভিনিধ।নী ধীরামচজ্জদ্বিজাত্মজঃ | 

আনন্দলহরী ভ।ষাং করোতি স্ুবোধায় চ। 

গ্রন্থ শেষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যগা £_- 

আননালহয়া স্তধ মধু সরসিজ। 

ভাঁষ।য় করিল ব্যাথা রামচন্দ্র ছিজ ॥ 

ইন্দু ইন্দু পিত! বে বাণ পরিমাণ । 

এই শকে এই গন্থ সমাগত ধিধান॥ 

মুদ্রিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "ইতি আননদ-লহরী সমাপ্ত 
” সন ১২৩০ সাল।” 

অনুবাদক পছ্ে এই গস্থাস্থবাদ করিয়ছেন এবং গগ্ঠে ভূমিকা 
লিখিয়াছেন, ভূমিকায় মুল-গ্রন্থকারের গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রবৃত্তির 

হেতুও উল্লিখিত হইয়ছে। গছ্ের নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত 
ভূমিকা টুকু উদ্ধত করা যাইতেছে ২-- 

“যুক্ত শঙ্ক রাচার্যা পরম শৈধ সর্ব্বহত্বজ্ঞ মহাজ্ঞনী শিবতৃল্য শিষগত্তি- 

পরাণ শিব ব্যতিরেকে অন্তের উপাসনা নাই, কিন্তু শক্তি মানেন ন|। 

এক দিষস পরমেশ্বণী আদ্যাশক্তি ঈষৎ কোপনয়নে দৃষ্টি করিয়! আচাধ্যের 

শিহরণ করিলেন। আচার্য শক্তিহীন হইয়! তৃতলে মগ্র হইয়। রহিলেন। 

অনন্তর পরমেশ্বরী বৃদ্ধ! ব্রাঙ্গণীরূণধারিণী আচাধ্য সমীপে “উপহিত। সঠী” 

অ|চাধ। প্রতি কহিতেছেন বাপু শঙ্করাঁচাধা কি হেতু উন্মত্তের ম্য।য় ধুল্যবলুত ! 

হুইয। ভুতলে পড়িয়া গাছ। আচাধ্য কহিতেছেন “হে মতঃ তুমি যদি কৃপণ! 

করিয়। আগার হস্ত ধারণ করিয়। লয় যাও তবে যাইতে পারি নতুষ! হত্ত- 

গদাদ (বক্ষেপ করি এমত মাত্র শক্তি নাই। পরমেশ্বরী ঈষদ্ হাস্য করিয়। 

ফহিলেন) বাপু শঙ্করাচাধা, তোম।র কি বোধ হয় শক্তি পদার্থ আছে?” 

এই বকা কহিয়া অস্কঠিতা হইইলেন। তৎকালে আচারের সচকিত হইয়। 

বোধ হইল আমি শক্তি নিদ্দ] করিয়। এ দশাগ্রত্ত হইয়াছি অতএধ শক্ত 

খাতিরেকে শিব প্রভৃতি মৃত তুলা হয়েন। এবন্প্রকারে জ্ঞানোদয় হইয়| 

রাজরাঞ্েশ্বগীর শব করিতেছেন।” 

এই শ্রন্থকারের গগ্ঠ-রচনাঁরও শক্তি ছিল। ইহার কোন 
গত এম্ব আছে কিনা] জাগা যায় না । কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও 

ম'শোধন করিলে ইহার গণ্ আধুনিক গঞ্ছে পরিণত হইতে 
পারে। গ্রন্থকার বাঙ্গালা গপ্ভ লিখিতে লিখিতে একস্থানে 
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সতী” 
সাদ 

“উপহিতা উপহিত হইয়া) লিথিয়ঃ 
ফেলিয়াছেন । 

জাতিতস্ব-_হিন্দুগণের বর্ণ ও বর্ণশঙ্করাদি সন্ধে এক খানি 
গ্রন্থ । ১৮২৩ সালে ইহা মুদ্রিত হয়। হেমচন্ত্র নামক 

এক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা | | 

পাষগুপীড়ন -গ্রস্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকার ধিনিই হউন, 
তিনি যে এক জন স্ুুপপ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
১৮২৩ সালে সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পুস্তক, 
খানি, ২২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

রাজা রামমোহন রায় যখন নিজ ধন্মের বিরুদ্ধে লেখনী 

সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন হিন্দুঠিতৈষধী কোন এক ব্য” 
এক জন শ্াস্ত্রর্শী স্বপগ্ডিত দ্বারা ৬রামমোহন রায়ের মত- 

থগ্ডনার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়। প্রকাশ করেন। ইহাতে 

শাস্ত্র বিচার যথেষ্টই আঁছে। গ্রস্থলেখক মহাশয় অতি তত্র 
ভাবে এই গ্রন্থে ত্রাহ্মবর্ধম-নায়ক গ্রবনের সম্বন্ধে অনেক ছর্বাক্োর 
প্রয়োগ করিয়াছেন । ইহাতে রাজা রামমোহনের : চরিত্রের 

বিরুদ্ধেও অনেক কথা আছে! যদিও ইহমর্ত "সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে রা রামমোহনের নাম নাই, তথাপি তিনিই যে এই 

গ্রস্থকারের আক্রম্য, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। বিশেষতঃ ১২৩৯ 

সাঁজের পৌষ মাসে অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ডিসেম্বরে রাজা রাম- 

মোহন “পথ্য প্রদান” নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া ইহার প্রত্যত্রর 
প্রদান কখেন। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাজা রামমোহন তান্ত্রিকমত সমর্থন 
কবিয়। স্থরাপান ও পরদারাভিসরণের শাল্তীয়যুক্তি উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন । পাষগ্-পীড়নে তাহারই খণ্ডন কব! হইয়া- 

ছিল। পাজা রামমোহন পথ্যঞ্দান গ্রস্থ লিখিয়। স্ুরাপায়ী ও 

পরদ্রসেবীদেরই অগুকৃল পুষ্টিকর পথা প্রদান করিয়াছিলেন,, 
ইহা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। পাষগু-পীড়নের ভাষার 
নমুন! উদ্ধৃত কর! যাইতেছে-_ 

( অর্থাৎ 

"অনেক বিশিষ্টসন্তান যৌবনধন প্রতুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুদংসর্গগ্রত্ত 
হইয়। লেকলজ্জ। ধর্মভয্ পরিত্যাগ করিয়া বৃথ! কেশচ্ছেদন স্বাপান যবন্যাদি- 

গমনে প্রবৃত্ত হইয়ছেন। ইহ।র শমন ব্যতিরেকে এই সকল দুরের 

উত্তধোত্তর বুদ্ধি হইঠেছে তত্তৎ কর্মানুষ্ঠ।ঠতু মহাশয়দিগের কাঁলিকাপুর1ধ 

মনপুগাণ ও মনুলচনানুসারে কি বক্তব্য * ** কণটব্রভাচারী শ্লেচ্ছ 

বেশধারী ভাক্তবাম।চারী মহাশয় আপন।রদিগের বৃথ! কেশচ্ছেন হুরাপান, 

যধনীগমন সংপ্রতি স্বয়ং মুখে ম্বহন্তে ঘ্যক্ত করিয়া কেষল আগন।রদিগের 

ঘবনত্ব যবন।কারত্ব মদ/পত় ও ববনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন।, এক্ষণে 

ধর্পের গুণে ঘাক্য-মনের অনৈক্য দুর হইয়া তাহার একা হইতেছে । আরও; 

হইবেক বুন্দ যন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বকরের অভ।ঘ কতকাল হয় 
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পাষগড-পীড়ন গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য প্রগাড এবং পগ্ঠরচন৷ 

প্রণালীও মন্দ নহে। 

জ্ঞানাঞ্ীন_ এখানিও রামমোহন রায়ের অভিমতের প্রতি- 

কুলে রচিত অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি বাঙ্গালা গঞ্চে প্রতিবাদ 

গৌরীকাস্ত ভটা- গ্রান্থ। শ্রীমধুস্থদন তর্কালঙ্কার নামক জনৈক 
চার্ধা ১৮২৩ স্ুপত্তিত এই গ্রস্থ-প্রণয়নের উদ্দোশ্ত সব্বন্ধে 

একটা ভূমিকা লিখিয়াছেন-_ 
*এই ডাঁরতবধে সর্দ্ধস।ধারণ লোককর্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠের অন।দি 

, পুরুষপরম্পর! প্রচলিত যে বৈদ্বিকধন্ম তাহা আধুনিক সামাহ্যকর্রৃক অমান্য 

: হইতেছে ইত্যবধ।নে রাঁমন।রারণপুর মণুরা নিধাসী ক্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য 

, বঙ্গপুরে থাকিয়। ব্র।ঙ্ষণাদি ঘর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য) বিধিধোপনিষৎ 

শ্বাতিপুরাণেতিহাস স্যায়ষেদাস্ত সা'খ্যপাতঞ্জল মীমাংস। ও তন্ত্র প্রভৃতি নান! 

প্রমাণসমূহ এবং ঠিন্নজ্সাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পাঁরসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ 

লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্ত দ্বার! কুতর্কের উচ্ছেদপুর্বক যেন প্রণীত লোক- 

পরম্পরা কর্তৃক চিরকা ল।নুষ্িত অধিগীত ভ।রতবধাঁয় চাতুর্ন্বপ্য ধর্পের যথা শূপে 

সমন্বয় হাদয়ঙগমকরণ এবং এই ধর্মমাবিষয়ে হ্বজাতীয় বিজাতীয় লে।কগমূহ কর্তৃক 

ঘেসকল বিতগু।ষাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নান। শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দৃঠান্ত 

ও সদ্ঘুক্তি ঘর! নির।করণার্ণে জ্ঞান।ঞরন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছন।” 

এখানি প্রতিবাদ গ্রন্থ হইলেও ইহাতে ঈশখরান্তিত্বের সিদ্ধান্ত । 

বিচার, অনৃষ্টবিচার, স্থষ্টিবিচার, পৃজোপাসনার প্রয়োজনীতা, 
ব্রহ্মাগুজীবভেদবিচার, সুখছুঃখকর্্মবাদ, সপ্তণনি গুণোপাসনা, 

প্রতিমাপুজা, দেব £ার নানাত্ব বিচার, পূজায় আবশ্যক, দ্রব্যাদি 

তীর্ঘমাহাআ, আচার ও বর্ণবিচার অন্য ধর্ম গ্রন্থের অপেক্ষা 

বেদের শ্রেষ্ঠত। প্রতিপাদন নান! শান্ত্রর্থ বিচার, ঈখরের পরি- ূ 

ণামকি সন্দেহ নিরসন, মৃত্যুর পরে আত্মর গতি প্রনৃতি 

ব্বিধ বিষয় ধর্মশান্্র ও দর্শনশান্ের দৃঢ় সিদ্ধান্তের আলোকে 

আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থকার কোন সংস্কৃত শান্তে পারদর্ণী, 

ছিলেন না, আরবী ও পার্সী ভাষাতেও হহার যথেষ্ট অপিকার 

ছিলনা । শুনা বায় ইনি রঙ্গপুরে জজ আবাশতের দেওয়ান 

ছিলেন । পূর্বোক্ত প্রতিবাদ গ্রস্থথানিতে স্থবিখ্যাত রাজা 

বামমোহনের প্রতি যেরূপ বাঙ্গ, নিন্দা ও ঢব্বাক্য বর্ষণ করা 

হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ গালাগালি না! থাকিলেও ব্যঙ্গবিদ্রপের 

তীক্ষবাণের ঝক্মকি অনেক স্থলেই পিগ্ঠমান সম শর গ্রশ্থখানি শাঙ্গ- 

পা্ডত্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ ছাবিংশ অধারে সমাপু। ইহাতে 

সাকল্যে গ্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা আছে। এস্বলে এই গ্রন্থের 

ভাঁষ! সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধত করা যাইতেছে । 
“সম্প্রতি কিয়দিবন হইল এক মহা ধিজ্ঞ পরমোগপকারী পু দ্বার) 

বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চে£। পাইতেছন, তন্নিমিত্ত অনেক প্রকারে আপাতত 

সাধারণ লোকের মহিত বাকো ও লিখনানুনারে ত্রঙ্গতন্ষের হ্যায়ব!দ করিয়! 

আদিতেছেন এবং বেদাস্তাদি গ্রস্থের বঙ্গভাষায় নর্থ করিয়া সর্বত্র প্রচার 

করিতেছেন । ইহার মুখ্]প্রয়োজন এই যে লোকনকল প্রাচীন মত সমস্ত 

£ ২০৭ ] 
বিবেচনা করির়! অনুত্বম পথে প্রবিষ্ট হয়। তাছাতে কোন এক অবহজ্ঞ ব্য 

এ মহাবিজ্ঞের সমস্ত কথার প্রণালী ও পৃন্তকাদি শ্রবণ ও দূ করিয়া কতিপয় 

কথার উত্তরম্বরীপ শমত গ্রকাশ কর্রতে * * আর্ত করিল।ম। * এ মতে 

আদৌ মহাবিজ্ঞের কথ! পশ্চাৎ অধহজ্মের উত্তর, তদনম্তর অন্মৎ 

প্রতাত্তর লেখা গেল।” 

এই গ্রন্থের ভাষা অগ্রাঞ্জল নহে। যতকিঞ্চিৎ পরিবর্তিত 

হইলেই উহ! আধুনিক গগ্ছের গ্তায় প্রতিভাত হইবে । 
ছোট ছেনদী--শ্রীমতী সিয়ার উডের অনাথবালক সম্বন্ধে সুন্দর 

গল্পেব অন্ুবাদ। ১৮২৪ সলে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ৬*। 

খুধর্্ম স্বন্ধীয় পুস্তক। 
কিতা কুপ_-এই পুস্তকখানি ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। 

ইহাতে ১*৬ শ্লোক ও বঙ্গা্থবাদ আছে। পত্র সংখ্যা ৪৫। 

এই পুস্তকখানি এখানকার ছাত্রদিগকে পাঠ করিতে হইত । 
১৮৬০ সাল পধ্যন্তও এখানি পাঠ্য গ্রস্থ ছিল। 

রামরত্বর-_-১৮২৯ সালে ননীয়ার জেলাবাপী এক জন বারেন্দ্ 

ব্রাহ্মণ রামরত্ব নাম দিয়! দেবী ভাগবত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কবেন। 

জীবোদ্ধার--১৮২৯ থষ্টান্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এইট 

্ন্থথানি পনিত্যকর্ধ পদ্ধতি” । ইহাতে সংস্কত মূল ও বঙ্গানুবাছ 
আছে। ইহার প্রণেতা__গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য । ভাষা অতি 

প্রাঞ্জল ও স্থখবোধ্য । যথাঃ... 

শান্তর ও মুলক্ষণ কন্যা), ও গুরু অগ্রি ব্র।গাণ প্রাহঃকালে গাত্রে।খান 

করিয়ে দর্শন করেসেনি।দ হইতে মুক্ত হয়। * * গ্রাতঃন্বান করিলে 

জগাদি কন্পে অধিকার হয়। অজ্ঞ।নে অথব। মোহেতে ওত্রিতে যে পাপ 

কন্ম করে সেই ব্যক্ত প্রাতঃক্ানে শুদ্ধ ইয়।” 

হরপ।ব্বতা মঙ্গল_-১৮৩০ স'লে শ্রীযুক্ত কালীর বাহ!- 

ছবেব অন্মত্যমূসাবে তীয় সভাসদ্ শ্রীযুক্ত রামচন্ত্র তর্কালঙ্কাব 

কবিকেশরী এই গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। ইহার আগ্ঘন্ূই পঞ্চ। 

গ্রন্থখানি ৩৩৯ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ । এই গস্থের আট পৃষ্ঠায় গ্রস্থকার 

যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কিঞিৎ এীতিহাসিক বিবরণ 

আছে যা. 

“জ।হবীর পূর্বভাগ, মেদনমন্্র অনুরাগ, 

অধিপতি ছিল মদন গয। 

নিজে মাঁম।রক গাজী, আশি হইয়া রাজী, 

ঘনম।ঝে দেখ। দিত তায় ॥ 

সঙ্গেতে হায় হৈয়ে, নবাবে শ্বপন কৈষে, 

মিরগা গ।ইল জমীদ।রী। 

দতৃকুল সমুস্তব, গে।্িপতি খ্য।তিরব, 

কায়স্থতুলের অধিকারী ॥ 

বৃত্তিভোগী কত দ্বিজজ, পঞ্চম তনয় নিজ, 

কনিষ্ঠ হীরাম বিচক্ষণ । 

বুঝিয়| কার্ষেযর (1) তত্ব জমীদারী তাহে রত, 

তদঙ্গজ প্রীযুর্গাচরগ ॥ 



বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাচীন গগ্) 

সাদ আনন্দ ময়ীঃ সর্ধধাংশে হুইল! জয়ী, 

জ্ীমতী হ্রীমতী বার বণ 

ফরিয়! সমাজগ্বান, কত ভূমি কৈল| ঘান। 

বারুইপুর়েতে রাজধানী ॥ 

তন্তপুত্র গুণধাম, এ কালীশক্কর নাম, 

হল্লপকালে ছেল লোঁকান্তর। 

তশ্তপুত্র মহাশয়, ীরাজধরত হয়, 

ৃ চৌধুরীবিপ্যাত সর্বেধাস্তর 

শৌধ্যবীর্ধ্য ধৈর্যাধরা। অবিষাদে পায়ে ধন 

গাস্তীর্সোতে রধুপতি রাষ। 

আধকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী, 

কিছুগ্রাম করার নিলাস ॥ 

ভার মধ্যে বাদস্থ।ন, হরিনাতি সমাধান, 

কিনিলেন দুর্গারাম কর। 

মছেন সামান্য বাক্তি, গুরু দেবদ্ধিজে ভক্তি, 

কার্ডি কত দেশদেশান্তর ॥ 

উভপ্নভ গুণযে।গী, কিন্ত বর বৃত্তিতো গী, 

আশীর্বাদ করি পুনঃ পুনঃ। 

কবীল্দ্র মাতুলকুল, ইষ্ট যার অনুকূল, 

পিভৃপরিচয় কিছু শুন ॥ 

মুখটা যিখ্যাতকুলে। মেলনদ্ধ যাঁর কুলে 

শঙ্করের তনয় গোপাল। 

ভরদ্বীজমুনি অংশ, কালই ঠাকুরের বংশ, 

আদানপ্রদ।ন সমভাল ॥ 

তিনি কুলভল ছ্বিজ। মাহীনগরেতে দ্বিজ্জ, 

কাদে সার্ববভৌমাখ্যান। 

ধিবাহ তনয়! তারি, তাহার সন্তান চারি, 

রামধন তৃতীয় সম্তন ॥ 

তদঙগজ রাম্চন্তর, ইস্ট চয়ণারবিদ্দ, 

একান্ত হাদয়মাঝে ভা । 

বিনোদরায় সৃতানত, রচিল ধিনয়যুত। 

মংগপ্রতি নিবাস হরিনাভি ॥ 

এই গ্র্থে দক্ষ যজ্ঞের বিবরণ, সৌদাসের উপাখ্যান ধর্শ- 

কেতুর উপাখ্যান, ইন্ত্রসেনের উপাখ্যান, পিঙ্গলার উপাখ্যান, 

সুধীর উপাখ্যান, সোমবান দুর্ম্ধসের উপাখ্যান, দ্থুধম্্ার 

উপাখ্যান প্রভৃতি বহুবিধ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে 

কবিত্ব চ্ছটাও অতীব প্রীতিকরী। 

রমরা্টক--১৮৩০ সালে প্রকাশিত। ইহাতে সংস্কত মূল ও 

বঙ্গানুবাদ আছে। 

কৌতুকসর্বন্ষনটক_-১৮৩৭ সালে হরিনাভিনিবাঁনী এক জন 

পণ্ডিত কৌতুকসর্বস্ব নাটক প্রকাশ করেন। ইছাতে বাঙ্গালা 

ক্কাদুবাদসহ সংস্কৃত প্লোকমাল! সংগৃহীত হুইয়্াছে। 

ভতৃহরি-নীতিকখ! ১৮৩১ অন্দে ভত্তৃহরির নীতিকথার অন্ুবা্ 
প্রকাশিত হয়। ভর্তৃহরি রাঁজ! বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা । ইনি 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নীতিকবিতার রচগ্লিতা। 

পুত্রের প্রতি চেষ্টারফিণ্ডের উপদেশ-_১৮৩১ সালে ইংরাজী মূল 

গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত । 

গ্রশস্তি-প্রকাশিকা গ্র₹-_১৮৩২ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। 
কৃষ্ণনাথ দেব এই গ্রন্থের প্রণেতা । ইহাতে রাজ! মহারাজদের 

প্রশস্তি ও পত্রাদি লেখার পাঠ প্রণালী লিখিত হইয়াছে । এই 
গ্রন্থে বররুচি প্রলীত পপত্রকৌ মুদী” গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ 
আছে। এতদ্বাতীত কাদন্বরী, রাঁজনীতিচিস্তা, মণিলিপি-রহস্ত 

ও রাধাকান্ত দেবের শবকল্পগ্রমসংগৃহীত প্রশস্তিপদবিস্তাস গ্রত্ৃতি 
অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । গ্রন্থখানির আবরণী 

পৃষ্ঠাতে ১৭৬৪ শকে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে । কিন্তু 
শেষ পৃষ্ঠায় ১৭৪৫ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত বলিয়া লিখিত। এই পুব্তক 

থানির সহিত ব!ঙ্গালা ভাষার সন্বন্ধ অতি অল্প। 
রামনাথের বঙ্গানুষান--১৮৩৩ বিশপ টার্ণারের পরামর্শে রাজা 

কালীরুষ্ণ বাহাছুর হবার! এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 
দম্পতি-শক্ষ/_১৮৩৪ সালে মুদ্রিত। নীলরত্ব হালদার এই 

গ্রন্থের রচয়িতা । ইহাতে পতিপত্রীর শাস্ত্র নির্দিঘ কর্তব্য 
বিবুত হইয়ছে। ভাষা অগ্রাঞ্জল নহে। 

উপদেশ কথখ।--১৮৩৪ সালে মুদ্রিত, প্রণেতা শরচ্চন্দ্র বস্ু। 

ঈশপের গল্প--১৮৩৪ সালে প্রকাশিত। অনুবাদ মিঃ মাস” 

মান। 

মাধব-মালতী-_রামচন্ত্র মুখোপাধ্যায় রচিত উপাখ্যান । 

গ্রন্থখানি পছ্যে লিখিত অমুদ্রিত। 

গল্পমালা_--১৮৩৬ খুষাবে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সেঃ 

সাহেবের মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়৷ এই পুস্তক প্রণয়ন 
করেন? তজ্জন্ত তিনি হলাগ্ডের রাজার নিকট হইতে স্বর্ণপদ্বক 

পুরস্কার লাভ করেন। 
জ্ঞানাঙ্কুর-১৮৩৬ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা 

এক খানি নীতিবিষয়ক গ্রন্থ । 

সদাচার-দীপক-_খুষ্ট সোসাইটী দ্বারা ১৮৩৬ সালে মুক্রিত। 
পত্র 'সংখ্া ৪৮। ইহা খুষ্ট ধর্শসন্ব্ধীয় পুন্তক। ইহাতে 

নীতিবিষয়ক গল্প ও উপদেশ আছে। 
বাসবদত্তা---১৮৩৬ সালে এই স্থবিখ্যাত গ্রন্থথানি মুদ্রিত 

হয়। ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের রচয়িতা । ইহার 
৬মদনমোহন তর্ক. জীবন বৃত্ত "মদনমোহন তর্কালস্কার” শবে 

লঙ্কার ১৮৩৬ ডুষ্টব্য। এই পুস্তক প্রকাশের পুর্বে ইনি 

রসতরজিনী নামে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহ! আদি' 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (কোম্পানীর আমলে গন্ভ) [ ২*৯ ] বাঙ্গারা সাহিত্য (কোম্পানীর আমলে গণ্ঠ) 
টা 

রস-ঘটিত কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যান্নবাদ। অনুবাদ 

অতি মধুর ও সুললিত। ইহা হইতেই বঙ্গীয় পাঠকগণ মদন- 
মোহনের কবিত্ব প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন । 

বসতরঙ্গিণীর একটা সংস্কত শ্লোকানুবাদ মুলসহ নিয়ে 

উদ্ধত হইল-_ 
শইন্দীবরেশ নয়নং মুখমন্থুজেন 

কুন্দেন দস্তমধরং নবপল্লবেন। 

অঙ্গানি চষ্পকদলৈ: সবিধায় ধাত| 

কান্তে কথং ঘটিতবনুপলেন চেতঃ |” 

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কৃত অন্থবাৰ-- 

“নয়ন কেধল, নীল উৎপল, 

মুখে শতদল দিয়ে গড়িল। 

কুন্দে দস্তপাতি, রাখিয়ছে গাঁধি, 

অধরে নবীন পল্লব দিল। 

শরীর সকল, চম্পকের দল, 

দিয়ে অবিকল বিধি রচিল। 

তাই ভাবি মনে, ওলে। কি কারণে, 

পাব।ণে তব মনে পড়িল ॥” 

বাসবদত্তা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইলেও 
কাব্যাংশে, রচনা-সৌন্দর্যে এবং আয়তনে এখানি সর্বাপেক্ষা 
বৃহতৎ। নওয়াপাড়া নামক স্থানের জমিবার ৬কাশীকান্ত রায়ের 
প্রবর্তনায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করেন । 

স্থবন্ধু নামক প্রাচীন কবিরচিত “বাসবদত্া” আখ্যান 

অৰলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত। এই “বাসবদত্তা” সেই সংস্কৃত 

“বাসবদত্তীর" অবিকল অনুবাদ নহে। মুলগ্রন্থে যে সকল 

শকালঙ্কার আছে বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব। 

লঙ্কার ইহাতে স্বাধীনভাবে রসযোজনাও করিয়াছেন । 

বাসবদত্তা আখ্যায়িকার স্থল বিবরণ এই--কন্দর্পকেতু 
মহেন্দ্রনগরবাসী চিন্তামণি নামক রাজার পুত্র। তিনি স্বপ্রে 

এক সুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া উন্মত্ত হন এবং তাহার প্রিয় বন্ধ 

মকরন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করেন। 

স্টাহারা এক দিবস বিদ্ধ্যাটবীতে এক জন্বুক বৃক্ষের তলভাগে যখন 

রাত্রি যাপন করিতেছিলেন, তথন বৃক্ষের শাখাস্থ শুকশারিকার 

কথোপকথনে জানিতে পারেন যে তাহার স্বপ্নদৃ্টী কামিনী 
কুন্ুমপুরের রাজা অনঙ্গশৈখরের কন্যা নাম বাসবদনত। | 

এদিকে বাসবদত্তার বিবাহার্থে স্বয়স্বরসভা হইয়াছিল। কিন্ত 

তিনি ইতঃপুর্বেই স্বপ্নে কন্দ্পকেতুকে দেখিয়া স্বযম্বরসভায় 
কাহাকে বরমাল্য অর্পণ ন! করিয়৷ কন্দর্পকেতুর অন্বেষণার্থ পত্র 

দ্বারা শারিকাকে প্রেরণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে শারিকার 

শ্রমভার লাঘব হইল, মে এই জন্ুবৃক্ষের মুলদেশেই তাহার 
১৪৪৮ 

তর্কা- 

৫৩ 

শ্পাশীিশীশীী শিট 

অন্বেষ্য ব্যক্তিকে পাইয়া অতীব আহ্লাদে পত্রপ্রদদান করিল। 

কন্দ্পকেতু তদনুসারে কুমুমপুর রাজবাটাতে গমন করেন, রাত্রি- 
কালে বাসবদত্তার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শুনিতে 

পাইলেন, রাজা অপর বরে পর দিবসেই বাসবদত্বার বিবাহ 
দিবেন। তিনি তখন বাসবদত্তাকে লইয়। পলায়ন করিয়া 

পুনর্ধার বিদ্ধযাটবীতে আদিলেন। রাত্রিকালে উভয়েই এক 

বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কন্দর্পকেতুর নিড্রাভঙ্গ 

হইল। তিনি জানিয়া দেখিলেন বাসবদত্তা তাহার পার্থে নাই। 

ব্যাকুলভাবে বনে বনে খুঁজিয়! বেড়াইতে লাগিলেন, চারি দিকে 
অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও সন্ধান ন!' পাইয় গঙ্গাসাগর- 

সঙ্গমে দেহতাগ করার নিমিত্ত প্রস্বত হইলেন। এই সময়ে 

আকাশবাণী শ্রবণে পুনর্ববার বিদ্ধাটবীতে আগমন করিলেন-__ 

আকাশবাণীর নির্দেশানুসারে তিনি তথায় এক প্রন্তরময়ী বাসব- 

দত্তা দেখিতে পাইলেন । উহার গাত্রে কন্দর্পকেতুর কর স্পর্শ 
হওয়া মাত্রই গ্রস্তরময়ী প্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইলেন । কদদর্পকেত 
বিশ্মিত হইলেন । বাসবদত্তা তাহাকে ফ্কাহার এই অবস্থা 

প্রাপ্তির বিবরণ জানাইলেন। ইহার মর্দন এই যে বাসবদতা 

কোন সময়ে মুনির আশ্রমে ছিলেন। ছুইজন নরপতি তাহার , 
রূপে মুগ্ধ হয়েন। বাসবদত্তার নিমিত্ত মুনির আশ্রমে ছুই 
বাজার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে মুনির আশ্রম বিনষ্ট হয়। 

মুনি আশ্রমে আসিয়া! আশমের ছুর্দিশী দেখিতে পাইয়া বাঁসৰ- 

দত্তীকে অভিশীপ প্রদান করিয়া বলেন, তুমিই এই আশ্রম- 
নাশের হেতু, সুতরাং তুমি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হও। বাসবদত্তাব 

আত্তিপূর্ণ বাক্যে মুনি দয়া করিয়া! বলেন, প্রিয়জনের কর স্পর্শ 

হইলেই তোমার এ পাপের অবসান হইবে। 

ইহাই মূল গ্রন্থের আখ্যায়িকা। তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তায় 
তাহার স্বকীয় কল্পনায় স্থট অনেক বিবরণ আছে। রচনা- 

লালিত্য, শবালঙ্কার ও অভিনব বিবিধ ছন্দের সমাবেশে এই 

পুস্তক বঙ্গীয় পাঠকগণের পক্ষে এক সময়ে পরম প্রীতিকর 
হইয়াছিল। গ্রন্থকার ২১1২২ বৎসর বয়ক্রমে এই পুস্তক রচনা 

করেন। এই পুস্তকের রচনার নমুনা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত 

করা যাইতেছে £-- 
“কুটিলকুগ্ডলে কিৰ! বাঞ্ধিয়ডে বেণী । 

কুণ্ডলী করিয়! যেন কাল-কুগুলিনী ॥ 

ভালে ভাল (যলদিত অলক! ধিলাসে। 

মুখপদ্মমধূ আশে অলি আশে পাশে ॥ 

শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি নে মুখনুবস)। 

ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিম। ॥” ইত্যাদি । 

এতত্বতীত শিশুধিগের শিক্ষার্থ ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, ছিত্তীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ রচন! করিয়া - 



এখনও সরস্বতীর শ্রীচরণরেণু লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। 
জানচস্ত্রিকা--হিন্দুকলেজের ভূতপুর্ব ছাত্র গোপাল মিত্র 

প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৯২, ১৮৩৮ সালে মুপ্রিত। প্রবোধ- 

চন্ত্রিকা, হিতোপদেশ ও পুরুষপরীক্ষা হইতে নীতি বিষয়ক 

প্রবন্ধ ইহাতে সংগৃহীত হইয়ছে। 

হুদমাচার-এখানি নিউ টে্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ, ইংরাজী অক্ষরে 

লিখিত। এই পুস্তক দুই থণ্ডে সমাপ্ত, ১৮৩৯ সালে লগ্নে 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহার এক পৃষ্ঠে ইংরাজী মূল, অপর পৃষ্ঠায় । 

বঙ্গানুবাদ । ইহার বাঙ্গালার নমুন। এইরূপ £-_- | 

"এক জনের ছুই পুত্র ছিল। পরে মে এক পুত্রের নিকট জাসিয়। 

হিল, হে পুত্র আজি আমার ভ্রাঙ্ষাক্ষেত্রে কর্ম করিতে যাও । তাহাতে 

দ কহিল যাইব ন|। কিন্ত অবশেষে মনে খেদিত হইয়| গেল। অনম্তর সে 

[ক্তি অন্ত পুত্রের নিকটে গিয়। তন্মত কহিল। তাহাতে নে উত্তর করিল 

| মহাশয় যাই) কিন্তু গেল না। এই ছুই জনের মধ্যে পিতার অভিমত কে 

[লন করিল? তোমরা কি বুঝ? তাহাতে তাহার! কহিল-প্রথম পুত্র 

চখন যাশড তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমা্দিগকে যথার্থ কহিতেছি, 

(গুলে র| ও বেশ্টাগণ তোমাদিগকে ঈশ্বরীয় রাজোর পথ দেখাইতেছে। কাবণ 

জাঙ্কন তোনাদের নিকট ধশ্মপথে আইল, 'ঙামর| তাহাকে প্রতায় করিল না। 

কন্ত 9গ1-এর| ও ষেগ্ঠগণ তাহাকে বিশ্বাস করিল তাহ। দেখিয়াও তোমর। 

প্তায় কনণ|র্থ ক্ষেদ করিল| না।” মধি ৯০ পৃষ্ঠ|) 

প্রেতায়।দিগের ক্রিয-__এখানিও খুষ্টানী ধর্মগ্রন্থ পূর্বোক্ত 
পুস্তকের ন্যায় মূল ও বঙ্গানুবাদ, ইংরেজী অক্ষরে লিখিত, ১৮৩০ : 

সালে লগ্ডনে মুদ্রিত। ভাষার নমুনা £- 

"আমি কোঁন আরোপিত কথা কহিতেছি না। থুষ্টের সাক্ষাৎ সত্য 

₹হিতেছি। একঘংশীয় আমার ত্রাতৃগণ ও আমার জ্ঞাঁতিব্গের ধিষয় আমার 

দত্তরে অতিশয় ছুখ ও নিরন্তর খে হইত। আমি আপনাকে থষ্ট হইতে 

[াপগ্রন্ত হইতে চাছিলাম। পবিত্র আংজ্মর সাক্ষাতে আমার মন এই সাক্ষ্য 

টীতেছে। কেন নাহার! ইজ্রাইলের বংশীয়” ইত্যাদি । ূ 

| 
মিশনারীরা যে এদেশের সরল বাঙ্গালা গছ্ভের যথেষ্ট উন্নতি- 

নাধন করিয়াছেন, এই সকল পুস্তকবই তাহার প্রমাণ। 
ঘক্তুত1--১৮৩৯ খুষ্টার্গে তন্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের যে, 

বন্ততা গ্রস্থকারে প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তক ৮ পেজী ৰ 

আকারে মুদ্রিত হয়। উহা! ৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৭৬১ খুষ্টাব্দে। 
২১ আশ্বন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই সভা স্থাপিত 

হয়। টক্ত শকের (১৮৩৮ সালের ) অগ্রহায়ণ মাপ হইতে | 

১৭৬২ সালের জ্যৈ্ট মাস পর্য্স্ত কয়েকটী বক্তৃতা পুস্তকাকারে 

মুদ্রিত হইয়াছিণ। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ £-_ 
"মনুষোর মনে ঈঙ্গর ভয়ের স্ষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত দুষ্ট ব্যক্তির। 

হল! কোন ছুক্ষদ্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি ভুক্ষর্দ করে তবে 

1কাশের ভরে সর্ধবদ! অস্থির পাকে। প্রকাশের ভয়ে স্বীপুত্রাি পরিত্য।গ 

পরিত্যাগে বনে বনে ত্রমণ করে। সেখানেও নির্ভর হইতে পারে না। বৃক্ষের 

পল্লপষের শবেও রাজদুত অনুমান করিয়। সচকিত হয়।” 

তত্ববোধিনী সভার মাসিক পত্রদ্বারা এবং তত্ববোধিনী সভা- 

দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষার অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে । তত্ব 

বোধিনী সভায় বঙ্গসাহিত্যের যে শুভ বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহার 

স্থধাময় ফল বাঙ্গালীর! আরও বহুকাল সম্ভোগ করিতে সমর্থ 

হইবেন। এই সভার সমাশ্রয়ে শত শত চিন্তাশীল সুলেখক 

বঙ্গসাহিত্যকে সমুন্নত কবিয়! তুলিয়াছেন। বঙ্গভাষার বিশুদ্ধি, 

বঙ্গভাষার ওজন্থিতা, বঙ্গভাষার মাধুর্যা, বঙ্গভাষার অর্থগান্তী্য ও 
গৌরব এবং বিশ্তদ্ধ গদ্ভ-গ্রস্থন কৌশল প্রথমতঃ এই সভা হইতেই 

উদ্ভৃত হইয়াছিল। সাময়িক ও সংবাদ পত্রের আলোচনান 

তন্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে সবিশেষ দ্রষ্টব্য । 
ভগবদগীতাব বঙ্গানবাদ_-এই পুস্তকথানিতে মূল ও বঙ্গানুবাদ 

উভয়ই দুষ্ট হষ্টল। পুস্তকথানি প্রাচীন! আবরণী পৃষ্ঠা ন! 

থাকায় মুদ্রণকালে নিশ্চয়র্ূপে নিদ্ধীরণ কর! গেল না। কিন্তু 

কাগজ ও অক্ষব দেখিয়া! বোধ হয় ১৮৪* সালের অনেক পূর্বে 

এই পুস্তকথ/নি মুদ্রিত হইয়াছে । এই অন্থবাদখানি অতি 
উত্তন। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্চল। গছ্ঘ-গ্রহণপ্রণালীও 
নির্দোষ। এই পুস্তক হইতে ভাষার নমুন! উদ্ধত করা 
যাইতেছে £-- 

"সপ্তম অধায়ের শেষে কথিত হইল যে পরব্রন্ম, শরীরেন্থিত ফলভোক্ত।. 

নিফামকর্শা, অধিহৃত, অধিদৈধ, অধিযজ্ঞ, মৃত্যুকালীন ব্রহ্ষজ্ঞান,--এই সপ্ত 

পদ্দার্থ। ইহার য।থাখয জানিতে ইচ্ছ। করিয়া! অঙ্ভ্ুন জিজ্ঞাস! করিতেছেন 

ছে মধুসূদন তুমি ব্র্গজ্ঞানের কথ| কহিল|, সেব্রন্ম কিরুপই আর ফল- 

ভোক্ত।ই ঘাকে? এবং নিষ্কাম কর্মুই ঘাকি? আর অধিভৃত অধিদৈবই হা! 

কাহাকে বলে? এবং মনুযোর দেহেতে অধিষ্ঠিত হইয়। যজ্ঞের ফল দাঁন কে 

করেন? আর মৃত্যুকালেতেই বা নিয়তচিত্ত পুরুষেরা কি প্রকারে তোম|কে 

জ।নিতে পারেন? অজ্ঞুন যে সাত প্রশ্ন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ একাদিক্রমে তাহা 

উত্তব করিতেছেন £-যে পদার্থ জন্মমৃত্যুরহিত-_-এ জগতের আদিকারণ__ 

তিনিই পরক্রহ্ম। তাহার অংশভৃত যে জীব তিনিই দেহে অধিটিত হইয়! 

ফলভেগ করেন। আর প্রাণী সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ যে যজ্ঞ 

তাহাকেই কর্ম বলিয়া জানিবা। * * মৃত্যুকালে যোগবলে প্রাণবায়ুকে 

ছুই জব মধাঞ্চলে নক্ষিত করিয়া স্থিরচিত্তে ভজ্তিপূর্বক যে এইরূপ চিস্ত। করে 

সে ধ্যক্তি এ স্বপ্রকাশক পরমপুরুষে লীন হয়।” ইত্যদি। 

মোহমুদগর-_রামমোহন হ্যায়বাগীশ শঙ্করাচার্যের স্থবিখ্যাত 
রামমোহন ন্যায়বাগীশ মোহমুদগরের গগ্ভানুবাদ করিয়াছেন | 

ইহার গদ্য লেখার রীতিও নিন্দনীয় নহে যথা £-_ 

স্জল্ম হইলেই মরণ হয়, পরে পুন্বার মাতৃগর্ভে ধাইতে হয়, অর্থাৎ সংসার. 

জন্য সবখাকাজ্ষী জীবের জন্ম হইলে মরণ-ছুঃখ থাকে অতএধ দুঃখাস্ত হয় ন!।. 

মরণ হইলে পুনর্ধবার জঠরয।তন। প্রযুত্ দুংখাস্ত হয় ন।- সংসারে এক্সপ অনেক 



াঙ্গালা সাহিত্য (কোম্পানীর আমলে গ্) | ২১১ ] বালা সাহিত্য (কোম্পানীর আমলে গন) 

বলার কিন্ত জন্মমরণ রূপ দোষ অতি । লিউ ওমানের 

কি প্রকারে এই সংসারে তোমার সুখ জন্মে?" 

ইহার রচিত শাস্তিশতকের পপ্ভান্থবাদের পরিচয় পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে । পদ্য সাহিত্য-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সুপপ্তিত 

ও স্ুলেখক। রচনা প্রণালী সরস ও মধুর। 
ব্জতা সংগ্রহ--১৮৪* সালে মুদ্রিত। জ্ঞানোব্লতিসাধনার্থ 

১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজে একটা সমিতি সংস্থাপিত হয়। 

এই নমিতির সদস্তগণ ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা 
করিতেন, এই পুস্তকে তাহ! সংগৃহীত হইয়াছে । “এততদেশীয় 

লোকদিগের বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা 

বিষয়ক” একটা প্রবন্ধ এই সমিতি উদয়চন্ত্র আট্য দ্বারা পঠিত 

হয়, এই প্রবন্ধটী সারগর্ভ। এই সমিতি অন্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে 

সঙ্গে বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধনেও ব্রতী হট্য়াছিলেন। 

নীতিদর্শন__প্রাণেতা রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীশ। ১৮৪* সালে 

এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বিগ্যান্বণীলনের আবশ্যকতা, সত্যপ্রিয়তা, 

বাঙ্গালাভাষ!, হিন্দুর সাহিত্য, ধর্শগীতি ঠত্যাি বিষয় এই গ্রন্থে 

বিবৃত হইয়াছে। 
নীতিদর্শক_-১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পত্রসংখ্যা 

২২ পৃষ্ঠা । 
মন্মথকা ধ্য--১৮৪০ সালে রচিত। তারার্টাদ দাস এই কাব্য . 

গ্ান্থের বচয়্িতা। তারাটাদ গ্রন্থমধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয্লাছেন | 

তাহা এই £_- 
“তার ( বর্ধমানের ) অন্তঃপাতি বড়শৌল গ্রাম। 

শিষ্টজাতি অনেক বসতি অনুপাম ॥ 

দামোদর দক্ষিণে উত্তরে বন্কেশ্বরী। 

পূর্বে ভাগীরথী পশ্চিমাংশে খড়েগম্বরী ॥ 

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য চৌদিকে বেধিত। 

তথিমধ্যে ঘাস পড়! অতি শোভিত ॥ 

অত:পর আত্মপরিচয় কিছু কব। 

দক্ষিণরাটায় কায়গ্ব-কুলোত্তব। 

বর্ণনে ষাহুল্য সংক্ষেপেতে নিবেদিব। 

দাসাথ্যান শিবপ্রসাদ গুণগণ্যে শিব & 

সববগুণান্থিত ছুই তাহার নন্দন । 

মন থুল্লত।ত ন।ম শ্রারাধামোহন ॥ 

কনিষ্ঠ হয়েন পরোপকারে শ্রেষ্ট । 

ততোহধিক তাঁর সহে।দর যিনি জোট্ঠ ॥ 

শ্ররাইমোহন দীন অতি শুদ্ধমন। 

তারস্ৃত অকিঞ্চন লীতারাচইণ। 

যুক্ত শ্রীনষকৃষ্ণ ঘাবুর আজ্ঞায়। 

মনমথ কাব্য রচি ভাবি সারদায় 8” 

রস্থখানি ১৯* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাজা মনোমোহনের প্রণয়- 

শি ২ শিট শী শ্টীপিপাীশী শি 2 শাঁশিশী পিসী তিনি শত শটিশিশ্পাট। পপিশীশী পপ শীট শশা শি িপীপি্পাপীসপীপাশী 

কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধানতম বর্ণনীয় বিষয়। তপলক্ষে কানী-' | 

ভক্তি বিষয়ক স্তবাদিও আছে। 

হিতোপদেশ--১৮৪১ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ১২৮, ছিতীয় 

স্করণ, যেটস্ সাহেব দ্বারা সংশো'ধিত। 
জনাব _ প্রেমটাদ রায় কৃত ১৮৪২ সালে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা 

১৯৪। গ্রন্থথানি মূল সংস্কৃত এবং অন্তান্ত গ্রন্থ হইতে অনুদিত । 
এখানি নীতি-শিক্ষার পুস্তক । এই গ্রন্থ হইতে নিয়ে কিঞ্চিত 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে £-_ 

“সুরসা দেশে কুগুলক ও সরস নামে ছুই ত্রাত| ছিলেন। তাহার মধে। 

কুগ্ডলক অতি কুটিল, সর্ধদ1 সকলের অনিষ্টকরী এবং কোন মনুষ্যের সহিত 

ঘদ্ধুত। ও প্রীতি নাই। আরহুরস দয় প্রতি যুক্ত অতি নিপ্পল অস্তুঃকরণ 

ছিলেন। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে কুগুলক দেখিলেন যে ত্রাঁত। আপন।র তুলা 

ইহাতে কুণগডলক ভাতার সহিত ধিছক্ত হইলেন। পরে কুণুলক 

তাহাতে মকল শক্রুঠ 

নানা দুখে ও অন্নাচাব 

নহেন। 

কেবল সর্বদা পরানি ও কলহ ইত্যপিতে রত। 

হইযার তাহার সর্বত্র অপমান ও সর্ব্বদ। 

হইল।” ইতাদি 

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার শ্র্া, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা 

আবির্ভাবের পুর্ব হইতেই ঠিক সেই ভাষার ধীরে ধীরে এইরূপ 
স্প্রপাত হইতেছিল। সেই ভাষাই ঈষৎ সংশোধিত হইয়াই 

বিগ্ভাসাগরীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল । 

প্রবাদমলা__-১৮৪৩ অন্দে মটন সাহেব সলমনের প্রবাধমাপার 

অনুবাদ প্রকাশ কবেন। ইহার পত্রসংখ্যা ৭৬। বাঙ্গালা 

ভাষায় মটনের পার্দশিতা ছিল। ততকৃত উৎকৃষ্ট অগ্নবাদে 

মূল গ্রন্থের সৌন্দধ্য গ্রতিফলিত হহয়াছে। 
সারসংগ্রহ--১৮৪৪-_খুষ্টান্দে বেভারেও বেটস্ ডি ডি ইংরাদা 

প্রবন্ধার্দির বাঙ্গালা-ভাষাঁয় অনুবাদ করিয়া এই গ্রগ্গাক।বে 

প্রকাশ কবেন। এই গ্রন্থখানি ততসময়ে স্কুলে পাঠাকপে নিকিঃ 

হইয়[ছিল। ইহাতে সাহিত্যিক, এঁতিভাদিক, বৈজ্ঞাশিক ও 

ভৌগোলিক অনেক গুলি প্রবন্ধ আছে। ইহার ভাষা এইবপ £_ 
«এই কলিকাতা নগর ছুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার নিণ্য এঠবিপ 

আ।ছে। নদীর তটস্থ বিষবাশের ঘট অবধি পূর্ববপিগে উচ্চ বাঙ্চির পথ পন্যন্ত 

এবং টালিগঞ্জের খাল অবধি টত্তুরদিগে নীচ বাহির পথ পধ্যন্ত্র দুই থাক ধৃঠ 

হইলে তাহ।র মধো সকাল ইংর।জলোকণের বান আছে ।” 

এদেশের লোকেবা এইরূপ ভাষাকেই "থুষ্টানী বাঙ্গালা” ব্দিয়। 

অভিহিত করেন । 

হিডোপদেশ--১৮৪৪ সালে পণ্ডিত লক্্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কাণ 

"্নাধু গৌড়ীয় ভাষায়" মূল পুস্তকের এই বঙ্গান্থবাদ কবেন 

এই পুপ্তকের ভাষা এইরূপ £-- 
“কলিঙ্গদেশে কম্বাঙগৰ নামে ভূগ।ল আছেন। তিন দিশিভায় করিতে 

আলিয়া চন্ত্রভাগ। নদীয় তীরে কটক সংগ্রহ করির! বাস করিভেছেন। 

৪ 



চিনি তিনি আসি বপুর সরোবরের ন্ট ধাকিধেন ইহ ষ্যাধের 

মখেতে জনশ্রুতি শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারণ ইহ! 

বিধেচন। করিয়া বাহ! কর্তব্য হয় কর। ইহা গুনিয়া অন্পষ্ট ভীত হইর | 

কহিল অন্ত পুক্ধরিগীতে নাই, কাক এবং হরিণ কহিল এই হউক। পরে 

ছিরপাক হাসিয়। বলিল অন্ত হে গেলে মন্থরের মঙ্গল কিন্ত হাইবার 

কিউপায়? 

ইহুদী লোকদের ধতত,তা--১৮৪৫ সালে এই ৃষ্টধর্মীয় পুস্তকথানি 

মুদ্রিত। পুস্তকের নামেই পুস্তক প্রতিপাদ্ধ বিষয় অভিব্যক্ত 

হইয়াছে । ইহার ভাষা এইরূপ £-- 

“মস! পরমেস্বরের কাছে তাহাদের কথ। নিষেদন করিলে পরমেশ্বর মুসাকে 

কহিলেন আমি নিথিড় মেঘে তোমার নিকট আঁসিয়। তৌমার সহিন্ত কথ। 

কহিঘ। তাহা লোকের! শুনিতে পাইয়। সর্ধধদা তোমাতে গ্রতার করিবে। 

তুমি লৌকদের নিকট যাইয়া! অদ) ও পরদিমে বস্ত্র ধৌত করিয়! তাহ দিগকে 

অগ্রে পধিত্র কর পরে তৃতীয় দিনের জন্তে তোমরা সকলে প্রস্তুত হও ।” 

কবিতাবলী__ন্ুৃবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩৭ সাল হইতে বঙ্গীয় ূ 

সাহিত্য জগতে উদিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই তিনি পঞ্চ: 

১৮৩০ সালে তাহার সংবাদ- 

প্রভাকর নামক সামগ্নিক পত্রে তদদীয় কবিতাবলা প্রকাশিত: 

_হইতেছিল। প্রভাকর পত্রধানি অবশেষে দৈনিকরূপে পরিণত 

হয়। এই পত্রে গপ্ভ ও পদ্ধ উভয় প্রকার রচনাই থাকিত। ৃ  

রচন৷ করিতে আরম্ভ করেন। 

কিন্ত গগ্ভ অপেক্ষা পছ্ের অংশই অধিক। কিন্ত কতিপয় 

বৎসর পরে মাসিক প্রভাকর প্রকাশিত হয়। নানাবিধ সরস 

ও সুন্দর কবিতাবলীতেই এই মাঁসিকথানি পরিপূরিত হইত। 

১৮৪৬ সালে গুপ্ত মহাশয় পাষগুগীড়ন ও সাধুরঞজন নামে আবার । 

ছুথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়৷ স্বীয় রসমাধুধ্যময়ী কবিতা- 

পাষও- 

পীড়নের কবিতাবলী গুপ্ত মহাশয়ের কোন্দলের রঙ্গস্থলীরূপে ূ 

পরিণত হইয়াছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য ( গুড়গুড়ে ভট্চাজ) 

রসরাজ নামক একখানি কাগজে নানাপ্রকাব ছড়া লিখিয়া গুপ্ু 

মহাশয়কে গালি দ্রিতেন, তিনিও পাষগুপীড়নে ইহার অশ্লীল 

বলী দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকগণের মনস্তাষ্ট সাধন করেন। 

কুৎসাপুর্ণ কবিতায় প্রতিবাদ করিতেন। 

ফলত: পাষগ্ুপীড়নের অধিকাংশ কবিতাই ভদ্রলোকের 

পক্ষে অপাঠ্ায হইয়া পড়িয়াছিল। 

স্বরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
চরিত্র গ্রন্থ 

কবিগণের জীবনচরিত্র অনুসন্ধান করিতে বিস্তর যত করিয়া- 

ফিলেন। 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (কোম্পানীর আমলে গাগ্ঠ) [. ২১২ ] বাঙ্গাল! সাহিত্য (কোম্পানীর আমলে গগ্ভ) 

কিন্ত মািক প্রভাকরে 

উহার অমুত-নিস্তন্দিনী লেখনী হইতে যে কবিতা-নৃধা নিঃস্যত . 

হহত, তাহা পরবস্তী অনেক লেথকেরই উপজীব্য কাব্যোত্স- 
কেবল কবিতা ূ 

লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি কোনও : 

সময়ে ভারতচন্ত্র রায়, রাম প্রসাদ ও কবিকন্ণ গ্রস্ঠৃতি প্রাচীন । 

মাসিক প্রভাকরে এ সন্ধন্ধে ক্ছি ক্ছ বিবরণ লিখিত 

হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় জীবনের প্রারস্তে কোনও পুস্তক 

গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই। তাহার এই কবিকীন্তি সংবাদ- 

পত্রে ও মাসিক পত্রেই সমগ্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। 

১৮৫৭ খৃষ্টাব হইতে তাহার রচিত প্রবোধ প্রভাকর নামক 

একথানি গগ্ভ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৮৫৮ সালে ৪৯ বৎসর বয়সে 

প্রযোধ প্রভাকর ঈশ্বরচন্ত্র ইহজগৎ হইতে অন্তহিত হন। 

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আরও কয়েকখানি পুস্তক 

লিথিয়৷ গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার জীষদ্দশায় প্রবোধপ্রভাকর 

তিন আর কোন পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। প্রবোধপ্রভাকর 

পুস্তকে পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর ব্যপদেশে "প্রাণিতত্বনিরূপণ” 

প্রসঙ্গে ক্রেশানুভবই স্ুখাম্থেষণ প্রবৃত্তির হেতু আত্যন্তিক ছুঃথ 

নিবারণের উপায় নির্ণয়, স্ব্গম্থথের অস্থায়িত্ব, তবন্জানলব সুখ 

অনশ্বর, কর্মমজন্য জীবোৎপত্তি, স্থ্টির অনাশিত্, ঈশ্বরের নিত্য 

প্রভৃতি বিষয় গুলি একবার গস্ভে আবার পদ্ে লিখিত হইয়াছে! 

গুপ্ত মহাশয়ের আর একথানি পুস্তকের নাম হিতপ্রভাকর। 

এখাঁনিও গগ্ভ প্যময় | গ্রস্থকারের পরলোক- 

গমনের পরে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই 

পুস্তকখাঁনিতে হিতোপদেশের সরল পদ্যান্থবাদ আছে । তত্তিনন 

গগ্ঠও আছে। গুপ্ত মহাশয়ের গছ্ধ লেখার প্রণালী 

প্রশংসনীয় নহে। 

ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত মহাশয়ের অপর একখানি পুস্তকেৰ নাম 

বোধেশবিকাশ। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত 

গপ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অন্ুবাদ__নাটকা- 

কারেই বিরচিত। এই পুস্তকের মুদ্রণ হইতে না হইতেই গ্রস্থকাব 

পরলোক প্রাপ্ত হছন। সেই সময়ে ইহার তিন অক্ক মাত্র 

মুদ্রিত হইয়াছিল । গুপ্ত মহাশয়ের গঞ্চ রচনার মধ্যে এই 

পুস্তকখানিই উতকৃষ্ট। 

ইনি কলিনাটক নামে আরও একথানি পুস্তক লিখিতে 

কলিনাটক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে 

তিনি এজগৎ হইতে অন্তহিত হইলেন । তাহার জীবন চরিত 

সম্বন্ধে বহুবিষয় “ঈশ্বরচন্দ্র গু” শবে দুষটব্য। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্ব্ব শেষ গ্রন্থকার ঈশ্বরচন্জ 

গুপ্ত । ইহার পরেই বঙ্গীয় সাহিতোর বর্তমান যুগের আরস্ত। 

অতঃপর আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় তৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 

বিবৃত করা হটবে। 
ইতিয়ান ও লীধষনচরিত। 

প্রতাপাদিত্যচরিত্র_-১৮০১ অবে শ্রীরামপুর প্রেমে এই 

গ্রন্থ মু্িত হয়। রামরাম বন্গ মহাশয় এই পুত্বকের গ্রণেতা । 

হিত-প্রভাকর 

১৮৬৭ সাল 

খোধেন্দুবিকাঁশ 



শশী শিস পি বাজ 

তাহার পরিচয় ইতঃপূর্ববে লিপিমালা পুস্তকের ধিবরণে বিবৃত 

হইয়াছে । বাঙ্গালার ইদানীন্তন খ্তিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে 

এই পুস্তক খানিই আদি । ইহার পত্র সংখ্যা 
১৫৬। রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র এখন 

অনেকেরই পরিচিত । রামরাম বস মহাশয় পারস্ত ভাষায় যথেষ্ট 

ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তীহার এই পুস্তকে পারন্ত ভাষার শষগুলি 

অত্যধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই পুস্তকের রচনা- 

প্রণালীতে গণ্ভরচনার রীতি সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষা অধিকাংশ 

স্থলেই ব্যাকরণহুষ্, প্রাঞ্জজতাহীন ও লালিত্যবর্জিত। এই 

পুস্তক হইতে নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্ধত করা গেল - 

রাম রাম বন 

“পশোভাকর ভ্বরর অতি উচ্চ । আমরি লহিৎ হস্তী বরাবর যাইতে পারে। 

দ্বরের উপর একন্ব।ন তাহার নাম নহবংখান।। তাহাতে অনেক অনেক 

প্রকার বাদ্যযস্ত্রে দিব! রাত্রি সময়ানুক্রমে যস্ত্িরা বাদাধ্বনি করে) নহবৎ- 

থানার উপরে খড়ীধর। সেস্বানে ঘড়িক্লের! তাহারদের ঘড়ীতে নিরীক্ষণ 

করিয়। ধাকে। দুপূর্ণ হব! মাত্রই তার! তাহ।দের ঝাঁজের উপর মুদগর মারিয়া 

জ্ঞাত করায় সকলকে ।” 

রাজা প্রতাপারদিত্য অকবরের রাজত্বকালে যশোহরের 

অধিপতি ছিলেন। তিনি একটা সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্টা 

করেন, এখন প্রস্থান সুন্দরবনের অন্তর্ভস্ত হইয়াছে। বস্থ 

মহাশয়ের এই ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের জীবনী এবং তৎসময়ের 

অনেক ঘটন। বিবৃত দেখা যায়। 

এখন যে সুন্দরবন ব্যাঘার্দি শ্বাপদসম্কুল ভীষণ অরণ্যে 

পরিণত হইয়াছে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে সেই সুন্দরবন 

শস্তসম্পত্তিপূর্ণ ও জনবহুল ছিল। প্রতাপাদিত্য সম্রাট অক- 

বর শাহকে কর দিতে অস্বীকার করায় সমাট্ তাহার বিরুদ্ধে 

সৈন্ঠ প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী ও লৌহপিঞ্জরে 

অবরুদ্ধ হয়েন। 

১৮৫৩ সালে পণ্ডিত হরিশ্চন্্র তর্কালঙ্কার এই পুস্তকের 

তাষা-পরিবর্ততন করিয়া ইহার এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । 

থ্চয়িত_-১৮১ থুষ্টান্দে রামরাম বনু খৃষ্ট-চরিত প্রণয়ন 

করেন। এই পুস্তকে যীশুধুষ্টচরিত এবং ইছদিদিগের সংক্ষি্ 

ইতিহাস বর্সিত হইয়াছে। উড়িয়া! ও হিন্দীভাষায় এই পুস্তক 

অনূদিত হইয়াছিল। 

রুঞ্চন্দ্ররিত্র--১৮*১ সালে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়.। রাজীব- 

লোচন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রণেতা । সুখোপাধ্যায় 

মহাশিয়ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পঞ্ডিত ছিলেন। প্রতাপা- 

দিত্যচরিত্র ও মহারাজ কুষণচন্ত্রররির এই উতয় গ্রন্থই কেরি 

সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের | 

১$/601 

বাঙ্গালা সাহিত্য (ইতিহাস ও চরিত) [ ২১৩ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (ইতিহাস ও চরিত) 
রচনা! প্রণালী অতি সুন্বর। ভাষা--সরল, সরস ও সুখপাঠ)। 

১৮৫ সাজে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 

গ্থরচনার যে অন্ভুত উৎকর্ষ দেখাইয়া 

ছিলেন, তাহার পরে অনেক বৎসর পধ্যন্ত ভাদৃশ লালিত্য ও 

মাধুর্পূর্ণ রচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্র সরসভাবে পরিপ্লুত হয় 
নাই। এই পুস্তক হইতে নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি__ 

«ছুই এক দিন পরেই নওয়াব সিরাজ উদ্দৌল। ৪০1৫* হাজার সৈন্ 

সমভিধাহারে কলিকাতায় আসিয়া পেপীছিলেন। চিৎপুরের নিকটবর্তাঁ হইলে 

যুদ্ধ আরম্ত হইল। তৎকালেই ইংরাজদিগের কর্ণাধ্যক্ষ ডেক সাছেবের 

অধীন ১৭* জন মাত্র সেন! ছিল। কিন্তু তিনি এ অতাল্প সেনাদিগকে 

এসনি কৌশলপূর্ববক স্থাপিত করিয়া! রাখিয়।ছিলেন যে তাহ।র! প্রথম যুদ্ধে 

নওয়াষের মহাবল সৈল্কদলকে পরাতব করিল এঘং অনেকেই হত করিয়া 

ফেদ্িল।” 

এই পুস্তকের সর্বরই ভাষার এইব্নপ প্রাপ্রলতা ও মাধুর্য 

পরিলক্ষিত হয়। রাজীবলোচন ও রামরাঁম বনু মহাশয় একই 

সময়ের লোক, উভয়েই এক সময়েই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 

শিক্ষকতা করিতেন । অথচ উভয়ের রচনা প্রণালীতে অত্যন্ত 

বৈপরীত্য দুষ্ট হয়। এমন কি মহাবাজ কৃষ্চচন্দ্রচরিত্ররচরিতা 

র/জীবলোচন যে ১৮*৫ সালে এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এই 

ঘটনা জানা না থাকিলে উক্ত সময়ে এই পুস্তকখানি যে রচিত 

হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা প্রকৃতই অসম্ভব । 

কুষ্ণনগরের মহাবাজ কুষ্ণচন্দ্রের জীবন-নুত্তই এই পুস্তকের 

বিষয়। তদনুসঙ্গে এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালার 

অবস্থাসংক্রান্ত নানা কথা এবং ছুই এক স্থলে পৌরাণিক 

আখ্যানের সমাবেশ আছে । 

রাঙজাবলী--১৮*৮ সালে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত 

মৃত্যু্য় তর্কালঙ্কার এই পুস্তকের প্রণেতা । সুর্যাবংশের প্রথম 

রাজা ইক্ষাাকু হইতে কোম্পানীর শাসন 
কাল পধ্যস্ত সময়ের অনেক সম্রাট ও রাজার 

নাম এবং শাসন সময়ের কথা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। পৌরা- 

নিকষুগের ইতিহাসের নাম মাত্র করা হইয়াছে। 

শানতপদ্ধতি_-১৮১৭ এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রধান 

প্রধান সংস্কৃত পুস্তকের পরিচয় পিখিত হইয়াছে। 

দিগদশন-_-১৮১৮ সাল হইতে মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত। 

ইহাতে প্রতিহাপিক অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইত। 

ইংলণ্ডের ইঠিহাদ--১৮১৯ সালে এই ইতিহাস প্রকাশিত হয়। 

এখাঁনি গোল্ডশ্িথ সাহেবের ইংলগ্ডের ধ্রতিহাসের অনুৰাদ । 

অনুবাদক--মিঃ ফেলিক্স কেরি। এই পুস্তকের প্রারস্তে প্রায় 

দুইশত ইংরাঁী পারিভাষিক শব্দের কৌতুকাবহ বঙ্গানুবাদ 

রাজীঘলোচন মুখে। 

মৃত্যপ্রর় তর্কালঙ্কার 



আছস।ম বুরুপ্পী--এই পুস্তকখানি আসামের ইতিহাস-- 

১৮৩* খুষ্টাবে হাতিরাম দাখ্যাল দ্বারা প্রকাশিত। ইহার 

পঙঞ্জসংখ্যা ৮৬ । | 

প্রাচীন ইতিহাস_-১৮৩* সালে প্রকাশিত। এই এ্রতিহাসিক | 

পুস্তক খানি পাচভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মিশর, দ্বিতীয় 

ভাগে আশর ও বাবল রাজা, তৃতীয় ভাগে গ্রীক এবং পঞ্চমভাগে 

রোমক্দিগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে । এই পুস্তক স্কুল বুক 

সোসাইটা দ্বরা মুদ্রিত হইয়াছিল। থুষ্টানী বাঙ্গালায় লিখিত। 

নভা-ইতিহাস-১৮৩০ সালে স্কুলবুক সে।সাইটা দ্বারা মুদ্রিত। 

ইহাতে প্রাচীন যুরোপের কতিপয় প্রধান ব্যক্তির জীবনী 

। 

। 

। 

ও তৎসময়ের কোন কোন এ্রতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে । 

এখানিও খুষ্টানী বাঙ্গালায় লিখিত । ইহার পত্রসংখ্যা ৪৫৮। 

ভারতবর্ষের ইতিহ।স--১৮৩১ সালে মুদ্রিত। কোম্পানী বাহা- 

দুরের সংস্থাপনাবধি মার্ক ইস অব হেষ্টিংসের রাজ্যশাসনের শেষ 
বৎসর পধ্্যন্ত ঘটনা! এই ইতিহাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক 

দুই ছুই খণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম খণ্ডের পত্রসংখ্যা ৩৯২ এবং দ্বিতীয় 

থণ্ডের পত্র সংখ্যা ৩৭৪। এই পুস্তকের প্রণেতা সুবিখ্যাত 

কেরি সাহেব । 
প্রতিহানিক ব্যাকরণ--১৮৩২ খুষ্টান্দে শিক্ষা-সমিতির উৎসাহে 

এই পুস্তক রবিন্সন্ সাহেব দ্বারা প্রকাশিত হয়। বারজন বাঙ্গালী 

এই সমিতির সদন্ত ছিলেন । কণস্থ রাখিবার উদ্দেশ্তে ইহাতে 

ছোট ছোট পংক্তিবিভাগে (7০7৯) গ্রধান প্রধান প্রাচীন ও 
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'মাধুনিক রাজ্যের বিবরণ লিখিত আছে। এই গ্রন্থথানির এইরূপ ূ 

নাম হইল কেন তাহার উল্লেথ নাই। 

পুরাবৃত্ত-সংক্ষেপ--১৮৩৩ খুষ্টাৰে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। মিঃ 

মামান এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে আদম ও নোয়ার 

কথা, ত্রোজান যুদ্ধ, গ্রীকদিগের উপনিবেশ এবং ইজিপ্ট ও 

রোম প্রভৃতিব বিবরণ আছে। 

গ্রীমের ইতিহাস-১৮৩৩ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্র- 

| 

| 

মোহন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকেন্র অন্ুবাদক। ইহার পত্রসংখ্যা ; 

৩৯৬ | গ্রন্থথানি ২০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ভাষা অতি প্রার্ল। 

ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে । এই গ্রন্থথানি 

গোন্ডন্মিথেব গ্রীসদেশের ইতিহাসের বিবরণ । 

দানিয়েলের চরিত্--১৮৩৬ খুষ্টান্ধে টাক লোসাইটী দ্বার! এই গ্রন্থ 

প্রকাশিত। মটন সাহেব এই গ্রন্থের প্রণেতা । এই পুস্তকে 

সুদী ও ইস্রা£লদিগের রাজবংশের ইতিহাস পরিমাজ্জিত 

বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। 

কাঁলক্রমিক ইতিহা--১৮৩৮ সালে পিনক সাহেব দ্বার! অনুদিত 
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আছে । ইহার ভাষ! সরল হইলেও যথেষ্ট 'সংস্কত প্রভাব আছে। 

ইতিহাসের অনুবাদ । 
বাঙ্গালার ইতিহাস--১৮৪ খুষ্টাবে মুদ্রিত। এখানি অনুবাদ 

গ্রন্থ । গোবিন্দচন্ত্র সেনকর্তৃক অনুদিত। ইহাতে আদিশুর, বল্লাল 

সেন প্রভৃতির বিবরণ, প্রাচীন বাঙ্গালার বিভাগ, বকৃতিয়ার 

খিলিজি, আলীমর্দন, তঘান খাঁ, মলীক যজ বেক, নাজীর উদ্দীন, 

সমস উদ্দীন, সেকেন্দর, রাজা গণেশ, সৈয়দ হুসেন, সেব সাহ, 

সালিমান, কালাপাহাঁড়, দাউদ খা, সেখ ইজলাম খাঁ প্রভৃতির 

শ[সন বিবরণী লিখিত হইয়াছে । অতঃপর ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর 

আগমন সময় হইতে ১৮৩৫ সাল পধ্যস্ত বঙ্গে ইংরাজ শাসনের 

প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই গ্রন্থের ভাষাও 

মন্দ নহে। পত্র সংখ্যা ৩৩৭ । 

ৃষ্ট-মণ্ডলীর বিবরপ-_-এই গ্রন্থ বার্থ সাহেব প্রণীত খুষ্ট সম্প্র- 

দায়ের ইতিহাসের অন্ুবাদ। ১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত 

হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৫৫। 

শীসদেশের ইতিহাস--১৮৪৪ সালে মুদ্রিত। হিন্দু কলেজ পাঠ- 

শালার নিমিত্ত লিখিত। ইহাতে এেন্ন, স্পার্ট। ও গ্রীস দেশ 

সম্বন্ধীয় খিবরণ আছে। 
ভারতবর্ষের ইতিহ।স-_এই পুস্তকখানি গোপাললাল মিত্রপ্রণীত। 

১৮৪০ সালে সাধারণ শিক্ষাসমাজের সাহচধ্যে প্রকাঁশিত হয়। 

ইহাতে মার্সমান সাহেবের প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষের 

প্রাচীন ইতিহাস, পর্ত গীজদিগের অধিকারের পূর্ববর্তী বিবরণ, 

ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী ক্্ধ্যবংশ, বৌন্ধধর্শী, মগধ- 

সান্নাজ্য ও পাঠানদিগের বিবরণ আছে। মাসর্মান সাহেবের 

ইতিহাসের যে অংশে হিন্দুধর্্বের বিরুদ্ধ কথা লিখত আছে, 
ইহাতে সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

বাইবেলের ইতিহাস-১৮৪৩ অব্দে বিবি প্রিমা্ের গ্রন্থ হইতে 
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গন্ুবাদ করেন। পত্রসংখ্যা ১৮১ । 

টুকারের ইচ্ছদীদিগের ইতিহান--১৮৪৫ নালে প্রকাশিত । টীকাব 

সাহেব বারাণসার কমিশনার ছিলেন। মিঃ কাথেল বঙ্গভাষায় 
এই গ্রন্থের অন্থবাদ করেন। ইহার পত্র সংখ্যা ২৫৭। 

সারাবলী--নবীন পগ্ডিত প্রণীত, রোজারিও এও কোম্পানী 
দারা ১৮৪৬ সালে মুদ্রিত। পত্রসংখ্য। ১৬২। এই গ্রস্থথানি 
মহাভারত, কেটলী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মাসমানের 
ইতিহাস, ইয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত । 
ইহার ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও সুন্দর । 

শাহনামা_ এখান পাঁরসিক ভূপত্তিগণের ইতিহাম। ধিশ্বেখবর 

দত্ত দ্বারা পারসী হইতে অনুদিত। ১৮৪৭ সালে সিদ্ধুপ্রেসে 

মুত্রিত। গ্রন্থে অন্থবাদকের প্রতিকৃতি আছে। শাহানামাকার 
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 পারসিকদিগের হোমার | ইহাতে মুসলমান অধিকারের রবে 

পারশ্ রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত আছে। 

পাঞ্জাবের ইতিহাস ১৮৪৭ খুষ্টান্দে রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য ছারা 

প্রণীত এবং রোজারিও কোম্পানী "দ্বারা প্রকাশিত। ইহার 

পত্রসংখ্যা ১৯৪1 ভাষা উৎকৃষ্ট। গ্রন্থখানিতে শিখরাজত্বের 

ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । এই গ্রন্থের লিখিত বিবরণ রাজ- 

তরঙ্জিনী, আইন-ই আকবরি, সৈয়র মুতাক্ষরীণ, প্রিন্সেপস্ 

প্রণীত রণজিৎ সিংহের জীবনী, ম্যাগ্রিগর প্রণীত শিখদিগের 

ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত। 

ইঞ্জিপ্টের পুরাবৃত্ব__রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্্যোপাধ্যায় প্রণীত, 

১৮৪৭ খুঃ মুড্রিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এন্সাই-ক্লোপিডিয়া 

ব্রিটানিকা হইতে অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ 

প্রণয়ন করেন। ইহাতে মুসলমানদিগেব 

আক্রমণ পর্য্যন্ত ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস আছে । গ্রস্থখানি 

ক্ষুদ্র নহে । হার পত্রসংখ্যা ৩৩৮ । 

তাহাব আর এক খানি গ্রস্থের নাম “জীবন বৃত্বান্ত”। ইহার 

পত্রসংখ্যা ৩৩০ | রোজাবিও কোম্পান দ্বাব! এই গ্রন্থ মুদ্রিত 

হয়। ইহাতে যু'বষ্টিব, কন্ফুসন, প্লেটো, বিক্রমার্দিতা, আলফ্রেড 

ও সুলতান মামুদেখ লীবনবৃত্ব পিখিত হইয়াছে । যুধিষ্টিরচবিতে 

হিন্দ-ইতিহাসের একটী অতি প্রয়োজনীয় অংশের সারসংগ্রহ 

আছে । বিক্রমাধিত্যচরিতে তদানীন্তন সময়ের এ্রতিহাসিক 

বিববণ রহিয়াছে । আলকফ্রেডের জীবনী তাহাব সময়ে 

ইংলগডের যেষপ অবস্থা ছিল তাগা গানটা তওবা বাস়্। 

সুলতান মামুদের চৰ্রিতে মুসলমানদের ৬৭৩ আক্রমণের 

বিবরণ এবং প্লেটো চরিতে গ্রীকপিগের দর্শন-শান্ত্েব বিষয় 

অবগত হওর| যার। ৬কুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

«রোমের পুরাবুত্ত” গ্রন্থথানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত ও ১৮৪৩ খুটানধে 

মুদ্রিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ৬১০ । এই গ্রন্থ প্রণয়নে খন্দ্যো- 

পাঁধ্যায় মহাশয় ইয়োহোপিয়সের গ্রন্থ এবং অংশতঃ আর্ণোল্ডও 

লুক্, গিবন প্রতততিব গ্রন্থ অন্থসরণ করিয়াছেন । ইতিহাসের অন্ু- 

্রীলনসন্বদ্ধে একটা সারগর্ত ভূমিকা আছে। ইহাতে রোমনগরের 

প্রতিষ্ঠা হইতে সাগ্রাজ্যের ধংস পথ্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । 

এতদ্যতীত “পলচরিত” ও ৭খুষ্টচরিত” গ্গ্যালিলিউ চরিত 

ও «বিদ্যা কল্পদ্রম” প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রেভারেও বন্দ্যোপাধ্যাধ 

মহাশয় বঙ্গভাষার যথেই উন্নতি সাপন এবং বঙ্গীয় পাঠকগণের 

রেভারেও কৃষ্ণ- 

মোহন বন্দোপাধ্যায় 

'জ্ঞানোন্নতি লীভেব যথেষ্ট উপায় কবিয়া দিয়াছিলেন। বন্দ্যো- 

পাধায় মহাশয়ের ভাষাও অতি প্রাঞ্জল ও সরপ। এ স্থলে 

কতিপয় পরক্ষি উদ্ধত করা যাইতেছে । পাঠে দেখা যাইবে 

যদিও ,বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর ইংরাজী গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়া 

শপ ত 

রথ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্ত ইহাতে ভাষায় অস্থবাদজজনিত 

কোন প্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই। 
“রোমানদ্বিগের দুর্গতিয় এখনও শেষ হুইল না! । তাহার! যুদ্ধের অবসরে 

হানিধলের শিবির আক্রমণ করার নিমিত্ত অনেক লোককে আমিডনের 

বামতীরে বাধিয়। আলিয়াছিল। এতং তৎকালীন অনুমান করিয়াছিল হে 

হানিবলের অল্প সৈম্ভ তথাকার শিবির রক্ষা! করিতে পারিবে ন।। কিন্ত 

পিবিররক্ষকেব! এমত বিক্রম প্রকাশ করিল যে তাহাতে রোমানদের চেষ্টা ও 

আক্রমণ বিফল হইষাঁর উপক্রম হইল ।” 

নষনারী__রোজারিও এণ্ড কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত। 

ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়স্তী, দ্রৌপদী, লীলাঁবতী, 

খনা, অহ্ল্যাবাই ও রাণী ভবানীর জীবনী লিখিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের প্রণেতা! নীলমণি বসাক । 
নিউটন চরিত্র -এই গ্রন্থথানি মূল ইংবাজী পুস্তকের অনুবাদ । 

১৮৫৩ সালে অনুদিত। ইহার পন্রসংখ্যা ১৫৩। 

ক্লাইব চরিব্র_ইহা| লর্ড মেকলের প্রসিদ্ধ “্লর্ডক্লাইব”” নামক 

পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। হরচন্দ্র দত্ত দ্বারা অনুদিত, রোজারিও 

কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত এবং ভার্ণকিউলার লিটারে- 

চার কমিটা দ্বারা প্রকাশিত । এই পুস্তকে মান্দীজ, বাবাণসী, 

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানেব বাবখানি চিত্র আছে । চিত্রগুলি অতি 

সুন্দর । পুস্তকের ভাষা প্রার্চপ। অন্ববাদক ইংরাজী ভাষায় 

সুশিক্ষিত ছিলেন অথচ মাতৃভাষার প্রাতি যে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি 

(ছল, এই গ্রন্থের ইংরাদী ভূমিকা পাঠে এবং তাহার ৰাঙ্গালা 

ভাষার রচনা প্রণালী পাঠে ম্প্তঃই প্রতীয়মান হয়। 

মহম্মদের জীবনী-_ ১৮৫৪ সালে রোজাবিগ কোম্পানী দ্বারা 

মুদ্দিত এবং টা সোপাইটীর দ্বারা প্রকাশিত | জে লং সাহে 

ইহার প্রণেতা । ইহান্তে আববদেশের ভূতৃত্ান্ত, প্রাণী, উদ্ভিদ ও 

আকরিক বস্তসমুহের বিববণ 'এবং মহন্সদের পূর্ব্বে আরবে 

প্রচলিত ধন্বের বিবরণ সহ মহম্মপের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। 

পুস্থকখানি ছুই খণ্ডে সমাপ্ত । 
রামচরিত্র--১৮৫৪ সালে রাখালদাঁস হালদাবেব প্রণীত । 

ইহাতে পৌরাণিক উপগ্তাস হইতে এঁতিহাপিক বিষয় শ্বতগ্ 

করা হইয়াছে । গ্রন্থকার এ্তিহাসিক ভাবে হিন্দুর ইতিহাসের 

একটী প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধার কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

এই পপ্তকে গ্রন্থকার রামচন্দ্র ধনুর্বেধদে পারদণিতা, ব্রিভবতে 

তাভাব বিবাহ, তদীয় পঞ্রীৰ পাতিত্রত্য এবং তাহার সিংহল 

আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় ব্ণত হইয়াছে । 
ভূগে।ল ও খগোল। 

জেিঃনংগ্রহ-১৮১৬ পাঁলপাড়ীনিবাসী রামচন্র ভট্টাচার্য 

বিগ্ভাবাগীশ ছ্বাবা এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। গ্র্থথানি গগ্থে লিখিত । 

ইহাতে গ্রহদিগের শত্রু, মিত্র রাহুর উচ্চনীচাদি, কেতুর উচ্চ- 



নীচাদি, দিকের অধিপতি গ্রহ, অধিপতি রাশি, যামাজের অধি- 

পতি, সভাধিপতি, চন্ত্রতারাশুদ্ধিপ্রকরণ, গ্রহগুন্ধি প্রস্থৃতি, 

জন্মতিধিগ্রকরণ, ও তদ্ব্যবস্থা, গ্রহণদর্শননিযেধ, অকাল-বিবাহ- 

প্রকরণ, যোটকগণনাঁ, গণকথন, বর্ণকথন, বিবাহমাসফল, 

দ্রশযৌগভঙ্গ, সপ্তশলাঁকা, যুপবেধ, যামিত্রবেধ, বিবাহে বিহিত 

নক্ষত্র, সুতহিবুকযোগ, গোধূলীযোগ, দ্বিরাগমন, পৃনবিবাহ, 

পুংসবন, পঞ্চামৃতদান, সীমস্তোন্নয়ন। জাতকগণনা, লগ্মনিশ্চয়- 

করণ, গণ্ডযোগ, পতাকী, রব্যাদি রি, তীর্থমৃত্যুযোগ, দশার 

প্রকরণ, অস্তর্দশ। বিচার, প্রত্যন্তর্রশী, দশার ফল, নামকরণ, 

নিক্ষামণ, অক্নগ্রাশন, নবার, চুড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিস্তারস্ত, উপ- 

নয়ন, যাত্রাপ্রকরণ, গৃছারস্ত, শল্যোদ্ধারাদি, গৃহপ্রবেশ, দেবতা- 

প্রতিষ্ঠা, দীক্ষা, অনস্কারধারণ, নৌকাগঠন, পুষ্করিণী আরম্ত, 

প্রতিমাগঠন, হুলপ্রবাহ, বী্ববপন, রাজদর্শন, গীড়িতের শুভা- 

গুভভ বিবেচনা, গ্রধধসেবন, আরোগ্যঙ্গান ও পুষ্ধরা এই সকল 

বিষয় এই এান্থে লিথিত হুইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও 

স্থখবোধা। যথা 

“জন মাসে পুরুষের বিধাঁহ নিষিদ্ধ হয়, কিন্ত কন্ঠার বিবাহ প্রশন্ত হয়। 

আর অগ্রহায়ণ মাসে এবং জৈ্ঠ মাসে ষ্ঠ পুত্রের ও জোষ্ঠ কল্ার বিবাহ 

নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশে_জোর্ মাসেতেও প্রথম দশ দিন পরিত্যাগ 

করিয়! জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিধাহ হয়।” 

ব্লীয় পঞ্জিকার গ্রারস্তে জ্যোতির্বচনার্থ বলিয়৷ যে অধ্যায় 

প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থখানি, হইতেই অধিকাংশ পঞ্জিকায় সেই 

জ্ৌতির্বচনার্থ উদ্ধত করা হইয়া থাকে। 

জ্োতিষ ও গোলাধ্যায়--১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে ভূগোল ও 

গ্রোতিষ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরাজী 

হইতে অনুদিত। ইহাতে ভৃগোল ও থগোলের কথা ব্যতীত 

অনেক এ্রতিহাদিক কথাও আছে। 

পিয়।স'ন সাহেবের ভূগোল--১৮২৪ খু্টাবে পিয়ান সাহেব 

ভাগোল ও থগোল সম্বন্ধে এক থানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

এই গ্রন্থ খানিতে ইংরাজী ও বাঙ্গাল। উতয় ভাষাই আছে। 

হহার পত্র মংখ্যা ৩১১। ইহাতে কথোপকথন গ্রণালীতে 

ভগোল ও জ্যোতিষ-সংক্রান্ত সাধারণ বিষন্ব__পৃথিবীর আকার, 

বজদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ, হিন্দস্থানের বিষয়, 

আগ্তান্ত দেশ, যুরোপ ও আমেরিকার ভৃতৃতাস্ত, সৌরজগৎ, 

ধূমকেতু, গ্রহণ, জোয়ার ভাটা, বজ্রপাত, রামধনু, ও উহ্কা- 

পাঁত প্রভৃতির বিবরণ লিধিত হইয়াছে। এই বৎসরে 

ঝ্বারকলটাস সাহেব পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ইহার 

পর বৎসরে ১৮২৫ খুষ্টাবে ইনি আর এক খানি ভূগোল প্রকাশ 

করেন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত্ব হয়। 

বাঙ্গাল সাহিত্য (গোল ও খগোল) | ২১৬ এ] বাঙ্গালা সাহিত্য (হুগোল ও খগোল) 

উহার মূল্য দশ টাকা নির্ধারিত হইয়াছিল। এই মানডিত- 

ফলক ইংলঙ্ডে খোদাই করা হুইয়াছিল। 
জ্যোতিবিংধা--১৮৩৩ সালে উইলিয়াম গনে্টন সাহেব এই গ্রন্থ 

প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানি জেমস্ ফারগুসনের রচিত 

গ্রন্থের আনুবাদ। গ্রন্থখানি গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে 

লিখিত। ইছাতে পৃথিবীব গতি ও আকারের পরিমাণ, সকল 

অন্ত বস্তর তোলন, নিক্তি ও হৃর্ধ্যাদি গ্রহ বিবরণ, গুরুত্ব ও দীত্ডির 

বিষয়, ইংরাজী ১৭৬১ সালে হৃর্যের উপরে শুক্র গ্রহের অতিক্রম 

এবং অতিক্রম দ্বার! প্রথমে যেরূপ হু্য হইতে গ্রহগণের দুরত্ব 

নিশ্চয় হয়, তাহার ৰিবরণ, পৃথিবীর দরীর্ঘতা ও প্রশ্ততানির্ঘায়ক 

নিয়্মকথন, দিৰা রাত্রির হীসবৃদ্ধির কারণ ও খতুগণের 

পরিবৃত্তি এবং চন্দ্রের যোড়শ কলার বিবরণ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ- 

কারী চন্দ্রের গতি ও চন্্নুর্যগ্রহণের বিবরণ, সমুদ্রের জোয়ার 

ভাটার বিষয়, ফ্লবতারার বিষয়, নুর্য্য ও তারাগণের সময় বিশেষ 

নিরূপণ এবং গ্রহণাদি নিরূপণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হই- 

য়াছে। এই গ্রন্থ খানিতে অনেকগুলি জটিলতব বালকধিগের 

স্ববোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৭। 

ভারতীয় ভূবৃতান্ত-__জে সাদারলণ্ড সাহেবের তত্বাবধানে যুরো- 

পের বৈজ্ঞানিক গ্রস্থসমূহের অনুবাদ জন্য যে সভা! প্রতিষ্ঠিত 

হয়, সেই সভা হইতে ১৮৩৬ সালে ভারতীয় ভূবৃত্বান্ত নামে এক 

থানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক হ্ামিলটনের হিন্দস্থান 

এবং অন্যানট গ্রন্থ হইতে অনুদিত হইয়াছিল । 
ভূগোল ও খগোল--১৮৩৬ খুঃ একখানি ভূগোল ও গোলাধ্যায় 

প্রকাশিত হয়, তাহাতে গ্রহণাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

এসিয়ার তুতৃত্াস্ত_-১৮৩৯ সালে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫*। ইহাতে পৃথিবীর 

আকার ও গতি, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, স্বাধীন রাজ্য সমূহের 

বিষয় এবং রুষিয়া, আরব, চীন ও তাতার প্রভৃতি দেশের 

বিবরণ আছে। ইহার পর বর্ষেই হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষীরগণ 

ভূগোল হুত্র প্রকাশ করেন । 

দুগোন_-১৮৪* সালে তববোধিনী সভায় কর্তৃপক্ষীয়গণ দ্বার! 

একথানি ভূগোল প্রকাশিত হয়। পরে এ সভা! হইতে স্বিখ্যাত 

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাঁশয় আর একখানি ভূগোক প্রকাশ করেন। 

এই সালেই ক্ষেত্রমোহন দত্ত আরও একখানি ভূগোল হিন্দু 

কণেজের পাঠশালার ছাত্রগণের শিক্ষার্থ প্রণীত হয়। 

সতাতি সাহেবের ভূগোল-_১৮৪২ সালে স্তাঙ্ডি সাহেব এই ভূগোল 

প্রণয়ন করেন। ইহাতে 'প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভূবৃত্বাস্ত বিবৃত হইয়াছে | 

ভুগোল-বিষ্রখ--রেভারেও কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই 

ভূগোলের প্রণেতা । ১৮৪৮ দালে রোজারিও কোম্পানী বাক 

৬ 



সুদ্রিত। মরের তৃরৃত্বান্ত এবং অন্ঠান্ত ভূগোলবিদ্গণের পুস্তক 

হইতে এই পুস্তক সঙ্কণিত। ইহাতে ভৌগোপিক গবেষণার 

ইতিহাস এবং হিদুর্দিগের ভূগাল পরিজ্ঞানের বিষয় বিবৃত 

হইয়।ছে। এতদ্যতীত তৌগোলিক সংজ্ঞা ভারতবর্ষের বিশেষ 

বিবরণ, এনিয়া ও যুরোপের বিভিন্ন স্থান এবং তৎমুদায়ের 

অবিবাসাদিগের বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে । ইংরাদী 

ও তাহার অন্ুবান এই দুইভাষাতেই এই পুস্তক্ধানি রচিত। 

পত্র সংখা ৩৩৬।. 

স্গপাধলী_রামনরপিংহ ঘোষ প্রণীত। ইনি স্কুলবুক সোঁপাইটার 

একজন কর্মচারী ছিলেন। ইহাতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে 

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটন! বিবৃত হইয়াছে । 

প্রকৃত হ'গান _ন্ৃবিখাত রাজেন্্রলাল মিক্স গ্রণীত। রোজা- 

রিও কোম্পানী ছারা ১৮৫৫ খুঃ মুদ্রিত। ইহাতে ভূমিকম্প, 

আগের গিবি জল ও স্থলের অংশ, পর্বত, সমুদ্রের গভীরতা ও 

বর্ণ জোরার ও ভাটা গ্রভৃতির প্রাকৃতিক ভূযভ্াস্ত সংক্রান্ত 

বিষয় বিবৃত হইয়াছে । এই পুস্তকখানি অনেক দিবন পব্যস্ত 

বঙ্গীর 'বগাল,য়ণ পাঠ্য ছিল। 

অভঃসবে স্টগোল ও খগোল সংক্রান্ত আব ও অনেক গ্রন্থ 

গ্রকাঁঁশিত হইয়।ছে। 

এগ্বংল মানচিত্র সন্বান্ধও ছুই একটা কথান্ত উল্লেখ করা 

যাইতেছে । মৃত মন্টেগ, সাহেবের তত্বাবধানে ৯৮২১ সালে 

কানীনাবগামক এক ব্যক্তি ছার ভূমগ্ুলের একথ|ান মানাচত্র 

ফলক হগ্গাক্ষরে খোদিত হয়। এই থানিই বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালী 

বারা খোব্রিত সর্বপ্রথম মানচিত্র | রামচন্দ্র গিপ্র নানক 

একব্প্ি এসিয়া ও আনেরিকার ম।নচিত্র প্রক।শ করেন। 

শ্মিণাহেবের প্রকাশিত বাঙ্গালা ও বিহারের মানচিত্রথনিও 

উল্লেখযোগ্য । ৬রাজেন্ত্রলাল মিত্র মহাশয়ের অস্কিত ভারতবর্ষের 

মান(টির থানিও বধেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াহিল। 

পদার্থ-ধিদ্য) উ.ভ্তদ্ ও রমায়ন-বিজ্ঞান। 

পদার্থপিদাানার--১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিগ্াসার নামক বিজ্ঞান- 

গ্র্ের প্রথন সংস্করণ গ্রাকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি উইলিয়াম 

যেটুস সাহেবদ্ধারা ইংবাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুদিত, 

কথে।গকথনচ্ছলে লিখিত এবং চৌদ্দটী অধ্যায়ে বিভন্ত। 

ইহাতে গ্রহাপির বিবয়, স্থিরবায়ু, সামান্ত বায়ু, বাষ্প ও বৃষ্টি 

প্রতৃতির কথা, জলময় ও ভূমিময় পৃথিবীর বিষয়, মন্ুয্যের বিষয়, 

জন্তর*বিষয়, পক্ষীর বিষয়, মৎ্ুবিষয়, পতঙ্গ বিষয়, কৃষিবিষয়, 

বৃক্ষ ও পুষ্পাদি ধিষয়, তৃণশতাদির বিষয়, আকারজাত বস্ত- 

বিষয়, এবং নানাদেশীয় উৎপন্ন বস্তবিষয় অতি সরলভাষায় 

লিখিত হইয়াছে । এই প্রথম সংস্করণ ইংরাজী ও বাঙ্গাল! 

৬) 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (পদ্াঁবয্ঠা ও রঙাঁয়ন) [ ২১৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য 

€€ 

(পদার্ঘবিগ্বা ও রসায়ন) 

উভয় ভাবাতেই লিখিত হয়। দছিতীয় সংস্করণে ইংরাঙ্গী অংশ 

পরিত্যক্ত হইয়াছে । মা্টিনেট, উইলিয়াম এবং বিংলীর গ্রচ্থ 

হইতে এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছিল । 
পদার্থধিরসার_-এই গ্রস্থথানি ১৮৪৭ থুঃ পূরণ5ম্ত্র মিব্রদ্বারা 

গ্রণীত এবং চন্দ্িক।প্রেসে মুজিত ॥ মিঃ ডবলিউ য়েটস লিখিত 

পুণ্ববাক্ত পদার্থাবগ্কাসার হইতেই এই গ্রন্থের উপাদান সন্কলিত 

হইয়াছে । এই গ্রাও আকাশ, হূর্যাদ গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, বাষ্প, 

বৃষ্টি, বিছ্যুৎ ব্জ, পুথিবী, সমুদ্র, জোয়ারভাটা, পর্বত, মানব” 

দেহের গঠন ও কাধ্য এবং আত্মার বিষয় লিখিত হইয়াছে। 

্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র ৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ইহাতে বালক- 

গণের শিক্ষার্থ মহজ ভাষায় অনেক সারকথার সমাবেশ করা 

হইয়াছে । 

উত্তিজ্জ যদ) -১৮৫৪ খুঃ ব্রজনাথ বিগ্ভালঙ্কার ছারা অনুদিত । 

এই পুস্তকথানি ও বালকপিগের শিক্ষার্থ রচিত হয়। ইহাতে 

বারটী জব্াযর আছে। শের ছর অধ্যায় কথোপকথনচ্ছলে 

লিখিত । এ্রহখানির নাম যদিও উঠ্ভিজ্জবিগ্ঠ/ বাঁলয়। লিখিত 

হইর়'তে, শিস্ত কানিতঃ ইহাতে পউত্তিস্সবিগ্ঠ।” সম্বন্ধে সবিশেষ 

(কদ শিশিত নাই | এখানি পউত্তিগবিগ্ভা্র প্রস্থ বটে। ব্রঙজনথ 

(বিগালগ্কাৰ মহ।শর সাধুভাষায় এই গ্রন্থথাণি লিখিরাছেন। 

উহার "ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির আলোকপ।ত 

হইয়।ছিল। এই গ্রন্থকার প্উদ্ভিজ্জেরর যে সংগা করিয়াছেন 

তাহা এই ১-- 

"এই পৃথিবীতে বছুসংখাক উত্তিচ্জ আছে। এস্বলে উত্তজ্জশযে সর্ব- 

গ্রক।র গুদ ও বৃহৎ বৃদ্ধ অবধি গল্স লা, তৃপ, শিলাবাক্ পর্বান্থ ফলপুগ্পের 

উংগা4ক বন্ুম। হকেই বুঝিতে হইবেক | কারণ প্র।য় সমস্ত উদ্ভিজ্জই ফল- 

পুষ্প গ্রানন করিয। পাকে)” 

বিছালঙ্কাব মহাশয় উদ্ভিযাকেই “উত্তিজ্ঞ' বলিয়াছেন। 

যাহা হউক এই গ্রস্থখানিতে বালকদের শিক্ষার উপযোগী 

উত্তিদবিদ্ধা। সঘদ্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে । শেষ অংশে 

উদ্চি'জাত পদার্থের ব্যবহার ও প্রয়ে!(জনীয়তা সম্বদ্ধেও সামান্ত 

তাবে কবি উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে। 
পদ।খ-জআনম।ল।--১৮৬০ খুঃ ষ্ানহোপ বঙ্পে সুদ্রিত। উত্তর- 

পাড়ানিবামী ক্ষেত্রমোহন রায় এই গ্রন্থের রচয়িতা । অতি 

দষুদ্র পুন্তক-পরসংগা। ২৬। বালকদের বিজ্ঞানশিক্ষার উপ- 

যোৌশী। পে্টালদী নামক জনৈক মুরোগীর় পণ্ডিতের 

পদার্থবিষ্যাশিক্ষা। মামক গ্রন্থ হইতে অনূদিত । ইহাতে গ্যাস, 
রবাব, স্পর্থ, চিনি, উল, জল, আদ! ও হাতীর দাত ইত্যাদি 
আনিক দ্রান্যর গুণ ও ব্যবহার লিখিত হইয়াছে | 

কিছিয়। বে)সার-স্ীরামপুর কলেজের মিঃ যৌহন ম্যাক ইরানী 



পিতা এ ০০গরপর ভর 

ভাঘায় “7১/9০/74৩৪ 01 00091১)87)” নামক একখাপি পুস্তক 

রচনা করেন । এ পুস্তকথানি উহারই বঙ্গানুযাদ মাও। 

ডিমাই বার পেজী ক্মাকারে পুস্তরের পত্রনংখ্যা ১৯--১৭, 

প্রথম উনিশ পৃষ্ঠায় ভূমিক ও সুচী আছে। ভূমিক| ইংরাজীতে 

লিখিত। হৃচী ইংরা্ী ও বাঙ্গাল! ভাষায় লিখত। পুস্তকের 

ছুই ভাগ । প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যান্থ প্রকরণে 

বিভক্ত ।- প্রথম ভাগে “্কিমিয়া প্রভাব” (01781701081 

(91068 ):__ব্থা “আকর্ষণ প্তাপক” এব্ছ্যিতীয় সাধন" 

বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় । দ্বিতীয় বর্ণনীয় বিষয়_-“ক্ষিমিয়া 

বন্ত+ | তন্মধ্যে দুই ধ্যায়ে *বিহ্যাৎ সম্পর্কীয় 'অভাবরূপ বস্ত 

(91907:0-0884656 ৪98550008. ধাতু ভিন” বিদ্যুৎ সম্পকীয় 

স্বভাবরূপ বস্ত” (01005651170 15০05) 7,93161%9 80050810088 

বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অনুমূল পদার্থ সকলকে 

(০0-79121) ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । বলা বাঁছল্য 

এই শ্রেণীবিভাগ ক্মাধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। 

যাহা হউক, মিঃ মারসনাানের অভি প্রারান্গায়ে এই গ্রশ্থ 

লিখিত হয়। গ্রহকার এ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞানশান্ত্রে 

অধ্যাপক ছিলেন। প্রীরামপুর কলেঞ্জে তখন বৈঞ্ঞানি কযস্তাদির 

লাহায্যেও শিক্ষাদান করা হইত। ক্ষটলগুনিবাসী জেমন ডগলাস 

বাদি ক্রয়োন্দেশে পাঁচশত পাউণ্ড দান কন্ধিদ্লাছিলেন, তজ্জন্য 

রস্থকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীরানপুরে ও 

কলিকতায় রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে “উপদেশ” দিতেন, 

তদবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণীত । গ্রন্থকার বাঙ্গাল! ভাষাতেই |বঞ্ঞান 

শিক্ষা দিতেন। 

রসায়নশান্্রগঘন্ধে বঙ্গভাষায় এইখানিই আদি গ্রস্থ। এই 

গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধত করা যাইভেছে__ 

ন্্রথ ₹ওন ক্ষালে কতক তাপক, দ্রব-বন্ত মধ্যে লীন হয় কিন্তু তন্ারা, 

, জবহস্তর তাপের 'কিছু বৃদ্ধি হয না এখং দেই দ্রঘবন্ত পুনর্্ধর কঠিন হইলে 

ভাপক বোধ হয়। £ই এক যহার্য কথ|-বিষয়ে পশ্চাং ম্পঠরূপে লেখ! 

, খাইবেক।” ৩১ পৃষ্টা 
*এই সকল বিষয় বিষেচনা! করিয। পরমেশ্বর থে আছেন এবং তাহার 

জনীম পরাক্রম ও বুদ্ধি ও ভদ্রতাতে লেক সকলকে দৃষ্টি ও রক্ষ/ করিতেছেন, 

এ সকল প্রমাণেতে তাঁহাকে স্ততিষাদ কে ন| করিবে ।" ৪১ পৃউা। 

স্পা িশীশিটী 

পম পেস প্প্পা শিস শী শপ পপ পপ সীম্্প্্পপস্ম্্্পপস্পপা 

পপ” পসরা 

"আলোকের চলন ও কার্যাহব।র। অনেকে বোধ করেযেমে একপ্রকার 

বস্ত। কিন্তু কোন কোন হাত্তি অনুমান করেন যে, মে বিশেষ সংলাড়ন 

দ্বারা উৎপর |” ৫* পৃষ্ঠ! । 

"আলোকের চলন গীগ্র ঘটে, তর্ধালি মীপিভ হইতে পারিষে। অপর 

আলোবচলন বাধিত কিন্বা কন্তদিকে পরিবর্তিত চইতে গারিঘেক |” $+ পৃং। 

“লামান্ত আকাশের মধান্থিত জঙ্গিঙ্গানের দ্বার]! তাবৎ জীবজন্তর গ্রাণুরক্ষা 

প হন্ব। খহং হাতে সন্ুষ্যের হ্যব্হারকর্দানিদিতক ভামং অগ্রি জাতল্যমান 

৫ 

চি 
« 

বাঙ্গাল! সাহিত্য '(পদার্ঘবিন্ভ! ও রসায়ন) 1 ২১৮ ] রাঙ্গাল! সাহিত্য (চিকিৎসা-বিজ্ঞান) 
০০০০০ 

ছয়, জ$এব জামাগের ভদ্রগ গৃষ্টিকর্ত। ঈশ্বরের হিতজনক কার্ধে!র মধ্যে 

মামান্ত আকাশকে বিশেবর়পে গাপনা করিতে হয়।* ১১১ পৃষ্ট। | 

“সে।ণিয়ামের খোরিন অর্থাৎ সামান্ত লবণের ৮ওঙ্গ আর গুড়াকৃত 

মাঙ্গানীসের কাল। অক্সিজেনের ও ওন্স হামামদিস্তাতে গুড়! করিয়। তাহা 

রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়। ও জলের ৪ গুল্সের মিশ্রিত গান্ধকিকরের ৪ শল্স 

ঠা! হইলে তাহার উপর চালিয়।, সে সকল অল্প অল্প উত্তপ্ত করতাহাে 

খোরিপ আকাশ নিত হইবে। ৭২ পৃষ্ঠ! । 

এই গ্রন্থে রসায়নবিজ্ঞানের পারিভাষিক অনেকগুলি শঙ্দের 

বঙ্গানুবাদ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক লেখকগণেরও তাহা 
একবার দেখা কর্তবা। মলে্টন্ সাহেবের পদার্থ-বিস্ভাসার এবং 

রেভারেগড কৃষ্ণমোহন রন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তাকল্পদ্রম প্রভৃতি 

দ্বারাও এসইখছে যথেষ্ট সাহাধ্য পাওয়া যাইতে পারে । পদার্থ" 

বিান ও রসারনবিজ্ঞানে এখন বিষয়গত প্রচুর পরিবর্তন 

হুই্াছে। উনবিংশ শতাবের শেষ ভাগ হইতে এ পর্য্ত 

এদেশে রসায়নবিদ্ধান ও পদার্থাবজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি 

গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্ত পদার্থবিজ্ঞান ও রুসায়ন 

বিজ্ঞান এখনও বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট অপরিচিত। 

উনবিংশ শতাৰের প্রারস্ত হইতে মিশনারীগণ ও ভারত- 

গ্রবামী মনম্বী ইংরাক্গ পঙ্ডিতগণ এদেশের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি- 

সাধনে বহুপ্রকার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানাদি শিক্ষা প্রদানের 

নিশিত্তও ইহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়্াছিলেন। ১৮২৮ খুষ্টাবের 

পূর্বে এদেশস্থ সুপণ্ডিত ইংরাজগণ যুরোপীয় বৈা]নক গ্রশ্থ- 

সমুহ অনুবাদ করিবার নিমিত্ত একটা সামি প্রতিষ্ঠিত করেন। 

১৮২৮ খুষ্টাবে প্রফেসর ডইলসন এহ মাঁমা৩এ সঙাপতিপদে 

প্রতিষ্ঠিত হন। হাইডেনাষ্টেটকন্ নিওমেখ।ন মেকানিকস্ 

এবং অপটক্ন প্রভৃতি গুন বিষয়ে বাস।এ1 ভাষায় শিক্ষা 

গ্রচারের নিমিত্ত এই সাঁমিতি হইতে বিওান-সেএাব নামক গ্রন্থ 

ক্রমিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । হার ১৪ সংখ্য। মাএ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। বিজ্ঞান সন্ধে যদ্দ৭:.7*ন বঙ্গ ১'খায় অনেকগুলি 

পুস্তক রচিত হইয়াছে, তখাপি অনি!) 1৩ সেদিকে 

তত আকষ্ট হয় নাই। ফলভঃ সর্থাগহন্দ+ নিক প্রস্থ 

এখনও বঙ্গতাষাম অতি বিরল । 

চিকিৎসা-ধিজ্ঞান। 

এনাটমি--১৮১৮ খুঃ মিঃ এফ. কেরি এন্সাইক্লোপিভিয়া 

বিটিনিকার ৫ম সংস্করণ হইতে এনাটমীর বঙ্গানুবাধ করেন! 

বালা ভাষায় এলাটমী সম্বন্ধে এই খানিই প্রথম গ্রন্থ। এই 

গ্রন্থখানি আকারে নিতান্ত ক্ষুত্র নহে। ইহার পত্রসংখ্যা 

৬৩৮ পৃষ্ঠা, মুল্য ছয় টাকা. ॥ . এই সময়ে ঘদিও এষেপে মেডি- 

 ক্যাল হুল সংস্থাপিত হন্ধ নাই, তখ।পি এছেশবাসীকে (বৈজানের 



বাঁকাল। সাহিত্য (চিকিৎসা-বিজ্ঞান) [ 
শশী ৯ পা ০ ০১ ৯, ০ ৮ লী আপ 

প্রত্যেক শাখার জ্ঞান-উপদেশ দ্বিবার নিমিত্ত মিশনারী সাহেবের! 

সবিশেষ উদ্তোগী ছিলেন । 

ওলউঠ। 'ঢাকৎন। _মিঃ রবিন্সন ১৮১৮ সালে “কলেরা চিকিৎসা!” 

নামক এক খান পুস্তক বঙ্গভাষাম় প্রকাশ করেন। ১৮২৬ 

সালে ব্রিটন সাহেবও আর এক খানি ওলাউঠা চিকিৎস! 

বল্ভাবার় গ্রণয়ন করেন। 

এনাটমী ও ফিজিওলজী--মেডিক্যাল কলেজে বাঙ্গালা ক্লাস 

খোলার সময় হইতেই ছাবরগণের শিক্ষার্থ ডাক্জারী বাঙ্গাল! 

গ্র্থের প্রয়োজন হয়। তাহাদিগকে এনাটমী, মেটেরিয়া মেডিকা, 

এবং গ্র্যাকটদ্ অব মেডিমন পড়িতে হইত। এই সময়ে 

কলেজের বাঙ্গালা-বিভাগে মধুস্দন গুপ্ত এনাটমী শিক্ষ! ধিতেন। | 
উপরি উক্ত গ্রন্থখানি তাহারই রচিত। তিনি এতদ্বিষয়ক 

বিভিন্ন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন 

করিয়াছিলেন । | 
ফারমাকোগীর্।এখানিও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় 

অনুদিত একখানি ডাক্তারী গ্রন্থ। অন্ুবাদক-_ডাক্তার মধুস্থদন 

গুপ্ত । ইহাতে ওষধ-প্রস্বত-প্রণালী, ওষধের গুণ এবং 

আমর়িক প্রয়োগ লিখিত আছে। 

মেডেোরয়! মেডিকা--ডাক্তার শিবচন্ত্র কর্মকার এই গ্রন্থের 

প্রণেতা । ইহাতে অর্গানিক ও ইন্অর্গীনিক ছুই প্রকার 

মেটেরিমা.নেডিকাই আছে। এই গ্রন্থে ডাক্তারী ওষধের 

গুণ, মাত্রা, এস্তত-গ্রণালী ইত্যাদি বাঙ্গাল! ভাষায় বিস্তৃতরূপে 

লিখিত হইয়াছে । এই খানিই বাঙ্গাল! ভাষার প্রথম মেটে- 

মেডিকাঁ। ইহা একখানি ফারমাকোপিয়! বা ওষধ-প্রস্তত- 

প্রণালী গ্রন্থের অনুরূপ । ডাক্তার মধুন্দন গুপ্তের পদে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া ইনি মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে এনাটমী 

শিক্ষা দিতেন । 
চিকিৎার্ব--১৮৪২ সালে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। বছ দিন 

পূর্ব হইতে পাঠ।লপি প্রস্তুত ছিল। ইতঃপূর্ব্বে পদ্ঠ সাহিত্যে 

আরও অনেক গুলি চিকিৎস! সম্বন্বীয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হই- 

স্বাছে। চিকিৎসার্ণৰ গস্থখানি আমুর্কেীয় বুল গ্রন্থের সারসংগ্রহ | 

গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও কোনও লময়ে এদেশে ইহার যথেষ্ট 

প্রচ্গন ছিল। ১৮৫৮ খুষ্টাবের পূর্ব পর্যন্ত এই গ্রন্থের এক 

লক্ষ পঞ্চাশ হানার খণ্ড বিক্রীত হুইয়াছিল। ৬হলধর সেন 

এই পুস্তক গ্রকাশ করেন । 

পারিবারিক চিকিৎস1- গ্রেহা্ম সাহেবের প্ডমেষ্টিক মেডিসিন 

নামক গ্রন্থের অনুবাদ । উড়িষ্যার মেডিক্যাল মিশনারী মিঃ 

বেচালার উহারই আদর্শে উড়িয়া! ভাষায় উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন 

. ক্করেন। এই গ্রন্থে ডান্তারী ও কবরাত্রী উতয় গ্রকার চিকিৎসাই 

২১৬ ] বাঙ্গালা সাহিতা আইন ও ব্যবস্থাশাস্ত্রী 

লিখিত আছে। এই গ্রস্থখানি ব্গভাবায অনুদিত হইয়াছে 
সপ সা, পে পপর সপ পি ০ ৬৯০০ 

চিকিৎসা সম্বন্ধে সেই সময়ের শিক্ষিত লোকের! এই গ্রস্থখানিকে 
অতি উপাদেয় বলিয়া মনে করিতেন। 

সারকৌমুদী_-১৮৫১ খুষ্টাবে মু্রিত ও আননাচন্ত্র বর্মকর্কক 

অনৃদিত। ইহাতে রোগলক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী লিখিত 

আছে। পত্রসংখ্যা ২৯৬। 

এত্তদ্যতীত অনেকগুলি প্রাচীন আহুর্কেদ গ্রন্থের গস 

লিখিত পাওুলিপিও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পুর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে নিয়লিখিত গ্রন্থগুণির নাম উ্ক্লখযোগ্য -চানকের 

শ্রীনাথ রায় লিখিত আধুর্ব্বদদ রণ, বর্ধমানেক গোবিন্দ কৰি- 

রাঁজরুত ভৈষজ্যরত্বাবলী, ফাচড়াপাড়ার উমেশচন্দ্র কবিরাজের 

অনুদিত বাগ.ভট্, শাস্তিপুরের শু কবিবাজের অনুদিত চরক- 
সংহিতা ও চক্রুদত্ব) গুপ্তিপাড়ার নীলমণি কবিরাজের অনুদিত 
হারিতসংহিতা, নিদান, রসেন্দ্রচি্তামণি, রসরত্বাকর, রসসাগর 

ও সুশ্রুত প্রত্তুতি কবিরাজী গ্রন্থ। এতত্রিক্ন এই সকল সংস্কৃত 

গ্রন্থ হইতে সঙ্ছলিত কতক গুলি সংগ্রহ গ্রচ্থের বঙ্গান্বাদও পৃবের 
প্রচলিত ছিল, এখন এই সকল মুল গ্রন্থ সাম্গবাদ মুদ্রিত ' 

হইয়াছে। ৪ 
আইন ও ব্াবহ! শান্ত্র। | | 

দত্তকৌমুদী-_এখানি দায়ভাগসত্বদ্দীয় একখানি শ্ুদ্র গ্রন্থ, 
১৮২২ খুষ্টান্দে রচিত । ইহাতে সংস্কৃত মূল ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ 

আছে। গ্রন্থকার উপসংহারে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এইক্সপ 

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন-- 

“বিক্রমাদিতোর মতরশ চচনশে। 

শকানে শুভেতে রধি আছে বন্যা মালে ॥ 

রাজধিয়াজ কোম্পানীর বিদ্যমান সলে। 

আঠারশ বাইন সলে সর্ধ্ব-সমাধানে। 

শাস্ত্রে পরিশ্রম নাহি মুন যেই জন। 

দায়-বিষয়ক বার আছে বতধন ॥ 

মান্যমান দয়াধান্ সাধু যেই জন। 

বাহাকে করিতে হয় প্রজার শালন ॥ 

এরূপ সংগ্রহ যদি প্রস্তুত হইবে। 

ইহাদের বহাধদ উপকার ছযে॥ 

এই কথ। করিয়। মনেতে বিবেচন| | 

পূর্ধ্বে এই গ্রন্থ আমি করিয়। রচন] | 

শ্রীযুক্ত উইলিয়ম কেরি মাহেখ বিদ্বান। 

বড় ধিধেচক এবং বড় দয়াবান্॥ 

যেইকালে এই গ্রশ্থ দিল।ম ঞাহারে। 

মিবেচন। করি ঘারম্বার তিনি মোরে ॥ 

ছাঁগ|] করিষারে তবে অনুমতি দিলেন। 

তার পরে কৌন্সলে পুস্তক গাঠাইলেন॥ 



বাঙ্গাল সাহিতা (আইন ও ্যস্থাশানত) | ২২ ] বাঙ্গাল সাহিত্য (আইন ও যবস্থাশান্্ 

কৌংশ'লর! মকলেতে সম্মত করিগ। 

পাষর্ণমেন্টে তাহার! দিলেন পাঠাইয়া॥ 

প্ীযুক্ণ গঘরণর দাকেঘ ত|ছে হুকুম দিলেন। 

এ যড় সম্মত আমর জলাব পিখিংলন ॥ 

যেপটে হুকুম দিলেন কাণ্জের ঘবে। 

সে স্ব!নের কর্ত। ঈযুক কাগ্ঠেন লাকেটেয়ে॥ 

এ গগ্থ ্াগিতে শাবে তকুল দিনে তুমি। 

একশত পুন্তর সি করিলাম মাম 

নেহকুল পালয়া ছ।প। কহিল ম প্রস্তরত। 

এ অক্ষরে এমছে পুস্তক গঞ্চ“ত। 

অ।সি অতি অকিঞ্চন,' . বিশবতং বুদ্ধিহীন, 
আপন।র শক্তি স্কানুনাবে। 

প্রীগুয়চরণগল্সে। ভার বিঃ নিজ সঙ্গে 

থাল্িয়। স্বহূন অন্ভুনে | 

ভাবিয়! কে!মল পদা, পুর্ব গ্রস্থ যত গা, 

আচে জ্ণা লব সনাধান। 

খধিব।ক সম্বল, পন্না্ তিনশত, 

বিছা ত হা সালধান | 

০ 8. এ ই 

তি প্রীম্দগনাধন নতর্ববাণীণ ভশাচার্লাম্মগ শীলঙ্ষীনারায়ণ 

াঁয়ালঙ্ক'র বিরচিত দায়।পিকা নাম দততকৌম্দী পয়ার সমাপ্ত। 

লক্দীন।রারণ ভ্যায়ালক্গাব মহাশয় ফেটটইলিয়ম কলেজের 

পণ্ডিত হিলেন। এই গস্থ রচনাব পুর্বো দুণিত বাঙ্গাল! গঞ্ছে 

এই শীঙ্ের যে আরও গ্রন্থ ছিল উপরি উত্ত পদ্যগুলি পাঠে 

তাহা! সবিশেৰ জানা যাত্র। দা়ভাগ সন্ধে এত সংক্ষেপে এমন 

ন্রন্দব গ্রহ আর রঃ । ইহাব ভাবা অতি গ্রাঞ্ল ও নুখবোধ্য। 

উদ্দাহরণন্বরূপ নিয়ে পরার উদ্ধত হইল-_ 

বিন। বিধানে পুত্র গ্রহণ যে করে। 

বিবাহ কর|পে ধন নাহি দিনে তারে॥ 

সে দ.ত্ুর পরে ঘদি উরস জবাবে 

তৎঙ্গা।ং 01ভার ধল নমন্ত গাহবে ॥ ইতি 

পগ্গুল সর্বএঠ এইক্ধপ প্রাঞ্গল। এই গ্রস্থের বঙ্গান্থবাদ 

ংশের গত্র সংখা ৪১ । 

এই লঙ্গীনারায়ণ ভ্যায়'লঙ্কাররূত প্ব্যবস্থা'সংগ্রহ' নামক 

আরও একথা বাব সন্বদ্দীন গণ্ভ পুন্তক সুজিত হইয়াছিল। 

এতঙ্রিন্ন পণ্ডিত রাগজয় তর্কাপক্কার প্রণীত আরও একখানি 

বাবস্থা সংগহ গ্রকশিভ হয়; উহাও গগ্ভে লিখিত। এই সকল 

পুস্তক ফোর্ট উইপিয়াম কদেজের পাঠ ছিল। 

মিঠাঙগরাদর্পণ--১৮২৪ খুঃ এই গ্রন্থখানি লঙ্গমীনারায়ণ স্তায়- 

লঙ্কা ছাতা গবর্ণমোন্টের কালেজ-বৌন্দীলের নিমিত্ত লিখিত 

হয়। গ্রন্থের তুমিকার লিখিত হইয়াছে £-» 

£ম ঘি বারা বারি নিলেন রা করেন, এ 

গ্রন্থের নাম_মিতাঙ্গর|। সংগ্রতি ইযুকু নবাব গবর্ণর জাজরেল বাতাদুরের 

আও্যাগস!রে প্রলঙ্ীনারায়ণ গ্থয়লন্ব।র কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় সংগৃহীত 

হইপ। ইতা'দি।* 

এই গ্রন্থের প্রতিপালা- অঠাদশ বিবাদ ও বিষাদ শঙ্কর নিরপণ। 

তাঁছ।র এই ক্রম বাহার দাডৃকতুক্তি গ্রকরণ, ধণদান, শিক্ষেপ, হ্|মিপ্রকরণ, 

লেখ্যপ্রকরণ, দিখ্যপ্রকরণ, দ।য়তাগপ্রকরণ, লীমবিবদ, হাসপালবিব 'দ, 

অঙ্বাদিবিক্ব। দত্বাপ্রদানিক, ভ্ীতানুশর়,। অভুমপেতা শু ক্রযা, সন্বিদ্থাতিক্রস, 

বেতন।দ।ন, দু.ত সমাভাসপ, বাক্পারুষা, সাহন, যিকর সংগ্রদান, সম্ভুয 

সমুখ।ন, জেয, সা সংগ্রহণ ও প্রকীর্পক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে এই ২€টী বিষয় 

এই গ্রন্থে আগে।চিত হইয়ছে। 

ইহার পত্রসংখ্যা ৩৮৮, এতদ্বতীত ইহাতে স্ুবিস্তৃত পত্র- 

পঞ্জিকা আছে। তাহাতে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বিষয়র সুচী আছে। 

সাকল্যে এই গ্রন্থের পত্রসংখশ ৪5৬1 এই পুস্তকে অনেক 

শাঙ্গীয় কথ! এবং তাহ।র বিচারসহ গছ্যান্ুবদ আছে। পুস্তক" 

থানির ভাষা অসরল নহে। ইহাতে আগ্ন্তই বাঙ্গালা গঞ্ছে 

লিখিত, স্থানে স্থানে গ্রমাণার্থে শাস্জীয় বচন উদ্ধ হ ইইবাছে। 

আইন-_-১৭৯৩ খুান্দের সরকারী আহন ও সা'কুলারাদির 

অনুবাদ। গ্রন্থথানি বিপুল আয়তনবিশষ্ট 1 ইহার আবরণ 

পৃষ্ঠায় জিশিত হইয়!ছে,এশ্ীযুক্ত লবাৰ গবণর দেনারল বাহা- 
দুর হুজুর কৌন্দেনের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আহইন। তাখ। আীযুক্ত 

ব গবর্ণর জেনারল বাহাহ্র হুঙ্জা কেদে আজ্ঞাতে 

ধশোধিত হইয়া দিভীয়বার মুদ্রাঙ্গিত হইল” ১৮২৬ থুষ্টাৰে 

ছিতীয়বার মুদ্রা্ষণ ঘটে। মিঃ পি ফনই।র ইহার 

অনুবাদক। ইহার ভাষার নমু:া শরণ এই এছ হইতে 

কয়েক পণক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া! এইতেছে _ 
“যি বেহ অ,ব|লতের শমন অবজ্ঞ। বরে বিম্ব। আদালতের ধন ও শক্তিকে 

টে 
সি 

আপনি ধারণ বরে অথব| আদালতের কঙ্মুব ওাদগেগ 'য লবণ কাধা তাহার 

কর্তব্য নহে তাহ] অ।গন মেকদ্দমায় বরে, ভ.ষ আর হেব $ৎর্দণৎ তাহাকে 

দুই শত টাকার অধিক ন| হর এমত দণ্ড লংবার ঘা শান্ত দিষেন এবং 

মেই দণ্ডের টাকা উন্থল পথান্ত তাহ।কে কয়েদ রাখ্বন ও সেই দণ্ড সেই 

অপরাঁধীব বিষয়ও সস্ত।বনা ক্রমে নিরূপণ কাঁবেন।” 

আদালত ভিমিরনাশক--+১৮২৮ খু।বে মুদ্রিত। র।জা বামমোহন 

রায় এই আইনের অনুবাদক । ইহার 'ভাবরণী পৃষ্ঠায় লিখিত 

* হইয়াছে, পপ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবল গ্রতাপান্বিত সরকার কোম্পানী 

বাহাদুরের রাজকীয় সম্বন্ধীয় সন ১৭৯৩ শালাবধি সন 

১৮২৮ সালের চতুর্থ আইন পর্যন্ত চলিত জান নকলের 

ক্ষেপ। জেলা হাওয়ালী সহর কলিক'ত।র উকিল শ্রীবামোহন 

রায় বর্তৃক সংগ্রহীত ও গ্রকাশিত হইয়! হাগ্যোপান্ত সারোদ্ধার 

পূর্বক পরে কলিকাতায় মহেন্্রনাথ প্রেসে মুদ্রেত হইল।” 

(বশ্নকোষের গ্তায় চারিপেজী ফরনান ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এই 

পি 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (আইন ও ব্যবস্থাশান্্র [ ২২১ ] 
সিটি ইসা শীশাশাাশ্টা্টি শশী শপ্ািশীশীি পিশীশা পপি পাশ সপ শীশপেসপ্পাপিি পাশ শা 

পুস্তক সমাপ্ত হইক্সাছে। মিঃ ফরষ্টারের অনূদিত আইন খানির 

পরিমাণ ইহার প্রায় ছয় গুণ বড়। এরই পুস্তকের অক্ষরগুলিও 

আকারে বৃহৎ। মিঃ ফরষ্টারের আইনের অক্ষর ছোট, পত্র- 

সংখ্যাও ইহার প্রায় ৪1৫ গুণ অধিক। এই পুস্তকের ভাষার 

নমুনা এইরূপ £-- 

“যদি কোন তূম্যাঁধিকারী কোন প্রজার অস্থাবর বিবর মালগুজারী 

আদা করাণ ক্রোক করে, এ জিনিষ স্থানাত্তর হইতে ন। পারিবার কারণ 

ই পরগণ।র সরহদ্দের মধ্যে জনিক কিছ! তত্তোধিক রক্ষফের জিন্বা রাখিবেক। 

ক্রোকী জিনিস ক্রোক কর্তার জিন্ব। ও দখলে খফিষেক ন|। বিস্তু রক্ষক 

লোকের খোরাকী আদি এ ক্রোকী জিনিব হিজর হইলে ভাহার মুলোর 

টাকা হুইন্ডে আদার হছইষেক 

ফরছার সাহেবের আইনের ভাষা! হইতে এ ভাষ! শন্ত গুপে 

প্রশংসনীয় । কিন্ত সর্ধত্রই “ভূম্যধিকারী" শবে স্থান 

“ভূম্যাধিকারী” লিখিত আছে। এখনও এই অশুদ্ধ প্রয়োগ 

বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে একবারে তিরোহিস্ক হয় নাই। 

সদর দেওয়ানী আদালতের সারকিউলার_এই আইন পুস্তকথানির 

আব্রনী পৃষ্ঠা না থাকায় ইহার মুদ্রাঙ্কণকাল বা আঅনুবাদকের 

পরিচয় নিশ্চয় করা গেল না। সম্ভবতঃ ১৮৪০ সালে এই 

পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া খাঁকিবে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় 
১৮৩৯ সালের ২২শে নভেম্বরে প্রকাশিত একখানি সাঁব- 

কিউলারের বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার পত্র-সংখা ২১৬। 

“সার্কিউলার অর্ডার” শব্দেব অনুবাদে এই পুস্তকে "্সাধাবণ 

লিপি” লিখিত হইয়াছে । ইহার ভাষা মন্দ নহে । যথা-_- 

“আদালতের আমলারা উত্তর পক্ষকে ডিত্রীর নফল দিতে অন্যাযা 

বিলম্ব করিতে পারিবেন লা। দেশী ঘাত্তি কি স্থানের নাম যাহ! ইংরাজী 

চিঠি কি কৈকিয়তে লিখিত হইধেক তাহা এ নামের অ।সল অক্ষরের লহিত 

বথানাধ্য ইক রাখিতে হইবেক।” ইত্যাদি 

দায়তাগ_+১৮৫০ খুষ্টাবে ব্রগোঁপাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা সংস্কত 

দায়ভাগ হইতে এই গ্রন্থখানি অনুদিত। 

ব্যবস্ার্ঘ__পশ্তিত মধুস্দন বাচম্পতিকর্তক অনুদিত। 

১৮২৫ সালে মুদ্রিত । 

নীলকমিশনদিগের রিপোর্ট-ইহার প্রারস্তে এইরূপ লিখিত 

হইয়াছে £-- 

“১৮৬* সালের ১১ আইনের সৃকুমানুলারে নীল সম্বন্ধে যে কমিশনার 

সাহেষের! নিযুক্ত হইয়ছিলেন, তাহাদের তদারক নমাধানাস্তে বাঙ্গাল! গবর্ণ- 

মেন্টের সেক্রেটারী এমনি সাহেষকে এ বিষয়ে ঠাহাদের অভিপ্রার সংযুক্ত যে 

রিপোট অর্থাৎ এতাঁল। করিয়াছেন তাহার নারসংগ্রহ ।” 

এই পুস্তকথানি ৮ পেজী ফরমার ১৮১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 

ভাব বিশুদ্ধ নহে, ইহাতে প্রচলিত অনেক পারসিক শব্দ 

” ৮111 
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বাঙ্গালা সাহিত্য (ব্যাকরণ) 
শপ সপ স্পশাশা তি শিপ্পীশ্টীশিপী শীপশিপী তিক পাশ পেশি আস 

বিমিশ্রিত আছে। কিন্তু নীলকমিশনের এই রিপোর্ট বঙ্গ- 

ভাষায় অনুদিত হওয়ায় দেশীয় লোকেরা ইংরাজ কমিশনের 

সভ্যদের স্তায়-নিষ্ঠা অতি স্ুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

এখনকার দিনে এইরূপ নিরপেক্ষ কমিশন অতি.বিরল। 

ব্যাকরণ। 

বঙ্গভাষায় এপত্যস্ত প্রায় আড়াইশত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকা- 

শিত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত বিচারপূর্ণ একথানি বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণ এপর্যন্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ভাষাতব্বের 
পরিস্কট-্ঞান-লাভ না হুগুয়! পথ্যন্ত তাহার নিয়ম প্রদশক 

শান্সপ্রণয়ন সর্বধতোভাবেই অসম্ভব। বঙ্গভাষা কেবল সংস্কৃত 

শব্ধবনলা নহে, অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার শব্সম্পদেও বঙ্গতাষা 

যে পরিপুষ্টা হইয়াছে, তাহ! ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

বাঙ্গালা ভাষার শব্রূপ ও ক্রিয়ার রূপ, সংস্কৃত ভাবার 

ব্যাকরণ-বিধান হইতে সম্পূর্ণই ম্বতন্ত্র। তদ্দিতপ্রত্যয়াস্ত কতক 

গুলি শব সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিত হইলেও শত শত 

শব্দ সংস্কৃত হইতে একবারেই বিভিন্ন। অব্যয় শব্ষেও যথেষ্ট 
স্বাতন্ত্র বিগ্তমান আছে। এই অবস্থায় বঙ্গভাষার সর্বাঙ্গ: 

সুন্দর, অথব৷ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রণয়ন করা যে বহুল 15:বষণা- 

সাঁপেক্ষ তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাক 
্রদ্থকারগণ বঙ্গীয় বালকদের ভাষাজ্ঞান পরিস্কট করিবার 

অন্ত এই স্ক্ল ব্যতিক্রম উপেক্ষা করিয়া এবং শব্দাদির 

প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়। বঙ্গভীষায় রাশি বাঁশি ব্যাকরণ 

গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়াছেন। অধিকাংশ ব্যকরণই সংস্কৃত সুত্রমূলক 

ও তাহ! বিগ্যানাগরীয় সাধু বাঙ্গালার উপযোগী । পূর্বতন বাঙ্গা- 

লাঁয় বে সকল বিভক্তি ও পদবিষ্তাস (10979)101) & 0০৪- 

12০597 ) ব্যবহৃত আছে, তাহা! আধুনিক হইতে অনেক 

রূগান্তরিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদেশবাসী ইংরাঁজগণ 

ব্যাকরণ বিষয়ে বঙ্গভাষাব আদি গ্রন্থকার ছিলেন। নিয়ে আমরা 

কয়্েকখাঁনি বাঙ্গাল ব্যাকরণের কিঞিতি পরিচয় প্রদান 

করিতেছি 2-- 

হাঁলছেড সাহেবের বাঙ্গাল। ব্যাকরণ_এই ব্যাকরণখানি ১৭৭৮ 

খুষটান্দে ছগলী নগরে মুদ্রিত। 

কেরি মাহেঘের ব্যাকরণ -_১৮*১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত । ১৮৫৫ খুটাবেৰ 

মধ্যে এই ব্যাকরণ ৪র্থ সংস্করণ পর্য্স্ত মুদ্রিত হইয়াছিল । 

বাঙ্গাল! হ্াকরণ-_গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রধ্নীত। গ্রশ্নোত্তর- 

চলে নিখিত এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। বাঙ্গালীর 
রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের মধ্যে এই খানিই প্রথম বলিয়! 

অনুমিত হয়। 



ঁ 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (ব্যাকরণ) 

বর্ণমালা ও ব্যাকরণ--১৮১৮ খু্াবে রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহা- 

দুর বালকবালিকা দিগের শিক্ষার্থ এই ব্যাকরণথানি গ্রুণয়ন 

করেন। 
ুধধোধের বঙ্গ গুঘাদ_ইহাতে সন্ধিগ্রকরণ পর্যন্ত আছে) এই 

ব্যাকরপণথান! চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ 

খুষ্টাৰে প্রকাশিত । ইহার পত্রসংখ্যা ৫৫ কেরি, ফষ্টাঁর 

এবং উলোষ্টন মুঞ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন । 

কীথ সাহেধের ঘাাকরপ_১৮২০ খষ্টাব্ডে মুদ্রিত । পত্রসংখ্যা ৫৯। 

১৮৫৫ সাল পর্য্স্ত ইহার ১৫ হাজার সংখ্যা বিক্রয় হয়। 

হটন সাহেষের ধাকরপ-_১৮২১ খুষ্টাবে গ্রেভস্ চেমণী হটন এম্ 

এ, “রুডিমেন্টম অব. বেঙ্গলী গ্রামার নামে ইংরাঁজদের জন্য এক- 

থানি বাঙ্গাল! ব্যাকরণ রচনা করেন । হটন সাহেব “মাননীয় 

ইষ্ট ইঙ্ডয়৷ কোম্পানীর” কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক 

ছিলেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে ব্যাকরণের পরিভাষা আছে। 

গরন্থথানি ৪ পেজী ফরমার ১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মিঃ হটনের এই 
ব্াকরণণানি পাত্ডিত্যপূর্ণ হইলেও ইহা সংস্কিত ও ইংরাজী 

ব্যাকরণের অন্থুকরণে লিখিত হইয়াছে। 

সাঁর চালস্ হৌটন সাহেবের প্রণীত একখানি ব্যাকরণের 

উচ্দেগ দেখা যায় । 

৯১ খপপ-দর্পন_এখানিও ইংরাজীবাঙ্গালা-ব্যাকরণ, গ্রীণেতা_- 

বামচন্ত্র, ১৮২২ থুষ্ঠালে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ২০১। 
গঙ্গা কিশোরের ব্যাকরণ--১৮২২ সালে মুদ্রিত। 

ভাষা ব্যাকরণ--১৮২৩ থুষ্টাবে মুত, পত্রসংখ্যা ৬৬। এই 

বৎসর বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত একখানি ইংবাজী ব্যাকরণ 

প্রকাশিত হয়। 
ছাকরণ-সার-_নদীয়াঁনিবাসী পণ্ডিত মাঁধবচন্দ্র প্রণীত। 

খষ্টাব্ে প্রকাশিত । পত্রসংখ্য। ১৭১ । 
মারে সাঁছেষের ধ্যাকরণ-_-১৮৩৩ খুষ্টাঝে মিঃ মাসম্যান, মারে 

সাহেবের ইংরাঁনী ব্যাকরণ অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ 

করেন। 
রামমোহন রাধে বাঙ্গাল। বাকরণ_-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম 

ধার মুদ্রিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ থুষ্টান্ে ইংরাঁজ- 
দের জন্ত ইংরাজী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ গ্রকাশ করেন। 

এখানি উ্ারই অনুবাদ । এই গ্রন্থে ভাষাতত্ব সম্বন্ধে অনেক 

চুপ সুদ গবেষণা আছে। 

ব্যাকরণসংগ্রহ--১৮৩৬ থুষ্টান্দে গোপালচন্ত্র চুড়ামণি প্রণীত 

ও মুদ্রিত । পত্রসংখ্যা ১৯। 
ধঙ্গ লাধুভ।ধায় ঘ্যাকরণ-নারসংগ্রহ--আবরণী পৃষ্ঠা না থাকায় 

গরস্থকারের নাম পাওয়া গেল না। 

১৮২৪ 

[ ২২২ ] 

লং সাহেবের তালিকায় 

বাঙ্গালা সাহিত্য (ব্যাকরণ) 

সারসংগ্রহ নামে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের উল্লেখ আছে। 

এই ব্যাকরণ থানি ১৮৪০ খুষ্টাব্দে ভগবচ্চন্্র ছারা প্রকাশিত 

বলিয়া লিখিত আছে । সস্ভবতঃ এই ব্যাকরণ খানিই “সার 
সংগ্রহ” নামে লং সাহেবের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার 

পত্রসংখ্যা ১৮৬। ইহাতে বর্ণমালা, সন্ধি, বিতকি, কারক, 

ক্রিয়াঃ কাল, সমান, তদ্ধিত, গ্ভপছ্রচনা প্রণালী, এবং ইংরাজী 

চিহ্নাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে । এই ব্যাকরণখানি মুগ্ধবোধ 

ব্যাকরণের প্রণালীতে লিখিত। 
পূণচপ্র দের ব্যাকরণ-_১৮৩৯ খুষ্টাবে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ৭৮ 
ব্রজকিশোরের ধ্যাকরণ__-১৮৪০ সালে প্রকাশিত, সংস্কৃত ব্যাক- 

রণের অনুকরণে লিখিত । লেখক হালিসহর ল্িব।সী জনৈক 
বৈদ্য । 

মুগবোধসারচক্রোদয়--১৮৪৭ থুষ্টান্দে মুগ্ধৰোধের মূল ও বাঙ্গাল 
টাক! সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত । প্রণেতা! উত্তরপাড়ানিবাসী 

তারকনাথ শর্মা । পত্রসংখ্য! ২৩। 

হ্বামাচরণের ইংরাজী যাঙ্গ।ল! ধ্যাকরণ--১৮৫০ থুষ্টাব্দে রোজারিও 

কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত; মুল্য পাঁচ টাকা। এত বড় ব্যাকরণ 

ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গবর্ণমেন্ট দশ টাকা হিসাবে 
মূল্য দিয়া ইহার একশত থণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্ঠান্ঠ 

অঙ্গ ছাড়াও ইহাতে বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোপ- 
কথনের ভাষার নিয়ম লিখিত হইয়াছে । ১৮৫২ খুষ্টান্দে এই 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, উহার পত্রসংখ্য! ২৬৯। 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে কোন 
উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, পণ্ডিত ৬ষ্ঠামাচরণ শর্মা সরকার 
মহাশয় তদীয় বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় বন্ুদিন পূর্ব হইতে 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন যথা £_- 

“ধ্যাকরণ সকলের মুল। ধ্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাঁহ1 লিখুন,সে অসিদ্ধ। 
গরস্ব, ব্যাকরণ শুদ্ধ বাঙ্গাল! বলিয়া থ্]াত কয়েকটী কথার হইলে, মহাসহে।- 

- পাধ্য।য় ৬রাজ। রামমোহন রায় ঘ1ছ1 লিখিয়।ছেন তাহা তেই এক প্রকান্র কণ্ণ 

চলিতে গারিত, কিন্তু যেছেতৃ হ।ঙ্গালার আধকাংশ সংস্কৃত; এবং হিন্দী, গাঁরসী, 
ইংগাজী প্রভৃতি ভাষ!র অনেক শষ ইহার এমত চালিত যে এক্ষণে তত্ব পছধ- 

বোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গাল! পদ ছার! প্রকাশ করিতে গেলে দে একরাপ অন্তু 

ধাঙ্গাল। শুনায়) এবং সর্ববসাধায়ণের বোধগম্য হয় না; অপিচ .মকল শবের 

প্রতিশও গাও ধায় না। ভবে অন্ত ভ1য| হইতে গৃহীত ও ব্াবহাত্ত শব 

মকল কিরূপে পরিত্যাগ কর! যাইতে পারে? বিশেষতঃ ধালাল। হইতে সংক্ত 

শ্ সকল তুলিয়। লইলে লাতিন ও গ্রীক-শবধহীন হইলে ঈংরাজীর যে দশ| হয়, 
বাঙ্গাল!র ততোধিক চুর্দীশ। হইবে। কিন্ত এ লকল শবাত]াগ করার আবহ্কই 

বা কি যেহেতু ভাষা কেঘল অভিপ্রায় গ্রক।পের নিমিত্ত বই নয়; অতএব যে 
শবা ব্যবহারে এ অভিপ্রায় উত্তমরাপ প্রকাশ পার তাহাই ব্যযস্াধ্য এবং হে 

কালে ষে ভাঘ! হদঘস্) তৎকালে তাবদ্ব সেই ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যঘহারের নিয়স, 
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প্রদর্শন যাকরণের অভিধেয়। এই ভ।বার সাধু অসাধু পদ বিষেচনা পূর্বক 
অদাধুত্যাগ নাধুশ্দ কয়েকটী মাত্র বিষয়ক সুত্র রচন। ব্যাকরণের কার্য নয়) এং 

তেমত ব্যাকরণ জতি অল্প কার্য হয়। এতাবন্ধ ব্মানে বাঙ্গালায় বত ভাষার 

হত কথ! প্রচলিগ্ত আছে, যাঙ্গাল। সম্বলিত তৎসমুদ!য় কথ! শুদ্ধরূপে ব্যহহার 

নিঙ্গিত্ত এক ব্যাকরণ কর! জঅতাবগ্কক। অপর যে কয়েক খানি খাৰকরণ 

এনক্সণে বর্তমান, তাহাতেও বাঙ্গালায় ধাবহত সমুদায় কথ! শুদ্ধরপে ব্যবহারের 

নিয়ম অগ্রাপ্য ; এবং মধ্যে মধ্যে ভ্রমও দৃষ্ট হইয়াছে । বিশেষতঃ বিজাভীয় 

সহ!শয়ের। যে ছুই একখানি জিখিয়াছেন তাহত্ে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে, 

ইত্যাদি”। 

ফলতঃ পণ্ডিত হ্যামাচর্রী শর্ম সরকার মহাশয়ের ব্যাকরণ" 

থানি এই সময়ে অতি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বলিয়৷ পরিগণিস্ভ হইয়া- 
ছিল। এতঘ্/তীত অতঃপর আএও অনেক ব্যাকক্পণ মুদ্রিত 
হইয়াছে, তৎসমুদয়ই আধুনিক বাঙ্গাল! ব্যাকরণের অস্তর্গত। 

[ এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ “ব্যাকরণ” শবে দ্রষ্টব্য | ] 

কোবগ্রস্থ। 

বাঙ্গাল শব্দার্থপরিজ্ঞানের নিমিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্যন্ত 

অর্জনকগুলি কোষগ্রন্থ সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে । এম্কলে 

প্রাচীন কয়েকখানি বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থের লাম উল্লেখ 

করা যাইতেছে £-- 
ফষ্টারের অতিধান--১৭৯৯ থৃষ্টান্খে সিভিলিয়ান মিঃ ফষ্টার 

একথানি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান 

ছুইথণ্ডে বিভক্ত । ইহাতে ১৮০*০ শব্দ বিন্তস্ত হয়। ইহার 

মূল্য ৬* টাকা নির্ঘারিষ্ভ হইয়াছিল। 
মিলার সাহেখের অতিধান--১৮০১ খুষ্টাবে মুদ্রিত। এই অভিধান 

থানির মূল্য ৩২ টাকা । 
ঠ।কুরের বাঙ্গাল! ইংরাদী জতিধান--১৮০৫ খথুষ্টাব্দে ইহার প্রথম 

সংস্করণ মুদ্রিত হয় । কেরি সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের জন্ত এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে ধর্মম- 
তত্ব, শরীরবিগ্ঞা, প্রাণবিদ্তা। প্রতি বিষয়ক বছবিধ শব্দের উল্লেখ 

আছে। ইহা বাঙ্গাল! ও রোমক অক্ষরে মুদ্রিত। এতদঘ্যতীত 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বহুল পারিভাষিক শব্দও এই অভিধানে দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

শদদসিদ্থ-_-এই অভিধান খানি উত্তরপাড়ানিবাসী পীতাখর 

মুখোপাধ্যায় ঘারা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত। ইহাতে অমরকোঁষে 
বাবহৃত সমুদায় শব্দ গৃহীত হইয্লাছে। এই বৎসরেই হিন্দস্থানী 
যন্ত্র হইতে ৩৬০* সংস্কৃত শব্দের অর্থযুক্ত অন্য একখাঁনি অভি- 
ধান প্রকাশিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ২০০। 

কেরী সাহেবের অভিধান--১৮১৫ হইতে ১৮২৫ থুঃ পধ্যত্ত দশ 

বরের পরিশ্রমে এই অতিধান সম্বলিত হয়। ইহাতে আশ 

[ ২২৩ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (কোযগ্রন্থ) 

হাজার শব আছে। একশত কুড়ি টাকা ইহার মূল্য নির্ধারিত 
হইয়াছিল। 

রামচন্ত্রের অতিধান_-১৮২১ খৃষ্টান কলিকাতা ক্ষুলবুকসোসাইটার 
রামচন্দ্র পণ্ডিত এই বাঙ্গালা অভিধাৰ খানি সঙ্কলিত করেন। 

এই সালে শ্রীরামপুর হইতে আরও একখানি ধাঙ্গালা অভিধান 
প্রকাশিত হয়। 

ইংরাজী বাঙ্গাল। অভিধান-_-১৮২০ থৃষ্টাব্ষে পিয়াস সাহেব এই 
অভিধান প্রণয়ন করেন। 

বাজ।ল| কোষ গ্ন্থ-_১৮২১ থুষ্টাবধে রামকুঞ্চনামক জনৈক পণ্ডিত 
দ্বারা এই অভিধান সঙ্কগিত হয়। ইহাতে লাটিন, সংস্কত ও 
বাঙ্গাল! শব্দ আছে। 

ইংরাজী ও ধাঙ্গ।ল| অভিধান-১৮২২ খুঃ মেখি সাহেব এই অভি- 

ধান সংস্কলন করেন । ইহাতে ত্রিশ হাজার শব আছে । আরবী ও 
পারশী শব সকল তায়কাচিহ্নযুক্ত । ইহাতে উদ্ভিদ ও প্রাণি-বিদ্যা- 
বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের তালিকাও দেওয়া হইয়াছে । মোঁগু 
সাহেব ৪* বৎসর কাল শ্রীরামপুর ছাপাখানায় ফার্য্য করেন। 

লাখাপ্ডিয়ায়ের অভিধান--মাইলাঁস স্কুল ডিকশনারী নামক গ্রন্থের 
বঙ্গান্বাদ। রামমোহন রায় মহাশয়ের এংলে! হিন্দুঙ্ধুলের 
একজন শিক্ষক এই অভিধানের প্রকাশক । ১৮২৪ খ্টান্দে 
প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৩০০ | 

ধাতু শব্--গ্রীরামপুরের বাঙ্গাল! স্কুলবুক-নোসাইটা হইতে 
প্রকাশিত। ইহাতে প্রায় ৬০ প্রকার ধাতু এবং তাহ! হইতে 
উদ্ভুত এক হাঁজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে । 

সংক্ষিপ্ত অভিধান--১৮২৭ সালে মাসরম্যান সাহেব এই অভিধান 
প্রকাশ করেন। কেরি সাহেবের অভিধান সংক্ষিপ্ত করিয়া 

মিঃ মাসম্যান সাহেব এই অভিধান সঙ্কলন কবেন। ইহাতে 

পঁচিশ হাজার শব আছে। 
হটন সাহেবের বাঙ্গাল! ইংরাজী অভিধান__-এই অভিধান খানি ফোট- 

অব. ডিরেকটার সমিতির অথসাহায্যে প্রকাশিত | এই কোষগ্রস্ 

থানি কেরি সাহেবের অভিধানকেও পরাস্ত করিয়াছিল। 
বাঙ্গ।ল! অভিধান_-তারাচাদ চতক্রবর্তিপ্রণীত। শব্ধ সংখ্যা সাত 

হাজার পাঁচশত | মুল্য ৬. টাকা । সাল নির্ণয় করা গেল না । 
সর্টনের অভিধান-_১৮২৮ সালে মর্টন সাহেবের ইংরাজী বাঙ্গালা 

অভিধান মুদ্রিত হয়। 
মাস ম্যান সাহেষের অভিধান--১৮২৯ খৃষ্টাব্ধে গ্রকাশিত। মাসম্যান 

সাহেব বাঙ্গালা-ইংরাজী ও ইংরাজী-বাঙ্গালা এই ছুই প্রকার 
অভিধান প্রণয়ন করেন। 

শব্বকল্পলতিকা - ১৮৩১ থুষ্টাবঝে জগন্নাথ মল্লিক নামক জনৈক 
পণ্ডিত উক্ত নামে অমরকোষের বঙ্গ নুবাদ প্রকাশ করেন। 

গু 
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হটন সাহেবের বাঙ্গাল অভিথান--১৮৩৩ থুঃ হটন সাহেব এই 

অভিধান প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গাল! শবের ইংরাজী 

ব্যাখা আছে। ইহার পত্রসংখ্যা ১৪৬১। মূল্য ৮*২ টাকা । 
রোজারিও কোম্পানী দ্বার! মুত্রিত। ইহাতে সংস্কৃত অভি- 

ধানের কাজ চলে। ইহার ৮৭ পৃষ্ঠা পরিমিত পরিশিষ্টে ইংরাজী- 

বাঙ্গাল শদ আছে। এই অভিধানে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ও 

অন্যান্ত পারিভাষিক শব্দও গ্রদত্ত হইয়াছে । অধিকন্তু ইহাতে 
প্রায় চল্লিশ হাজার বাঙ্গালা শব্দের পারশী, উর্দ, ও সংস্কত 

বাৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। লার চার্লস হটন দূশ বৎসর কাল 

হেলিবেরিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন । 
রবিন্দন লাহেবের আইন অভিধান_-এই অভিধানে বাঙ্গাল! বেহারে 

আইন কাননে ব্যবহৃত ৪৫** শব্দের অর্থ আছে। 
ইংয়াজী বাঙ্গাল! জতিধান--১৮৩৪ খুঃ রামকমল সেন যোল বর্ষ 

কাল পরিশ্রম বরিয়! এই অভিধান প্রকাশ করেন। টড ও 

জনসনের গ্রস্থাবলম্বনে এই অভিধান সম্কলিত। ইহাতে আটান্ন 

হাজার শষ আছে। মূল্য ৫* টাকা নির্ধারিত ছিল। 
পারসী বাঙ্গালা অতিধান--১৮৩৮ লালে জয়গোঁপাল নামক জনৈক 

পণ্তিত পারসী ও বাঙ্গাল ভাষায় এই অভিধান সম্কলন 

করেন। ইহার শব সংখ্যা ২৫০*। এই বর্ষেই পূর্ণিয়ার সদর 
আমীন লক্গীনারা়ণ আদালতে পারসী শবের পরিবর্তে বাঙ্গালা 

কথা চাঁলাইবার নিমিত্ত আঁর একখানি পারসী বাঞ্জালা অভিধান 

সম্কলন করেন এবং বিভিন্ন জেলায় বিভরণীর্থ গবর্ণমেপ্টকে ছুই- 
শত খণ্ড প্রঙ্দান করেন । আঙগালতে ব্যবহৃত পাঁরসী শব্ের 

র্থ বোৌধার্থ এখানি প্রয়োজন । এই বৎসরেই জমিজার 

অগনাথ মল্লিক শব্ধকথা-স্তরঙ্গিণী নামে একখানি অভিধান 

প্রকাশ করেন। জগন্নাথ শর্গার অভিধান নামে আরও এক- 

খানি অভিধান এই বর্ষে প্রকাশিত হুয়। উহাতে ষোল হাজার 

শক আছে। 
বঙ্গ অভিধান রদ্ধ হালদার ১৮৩৯ খুঃ এই অভিধান সঙ্কলন 

করেন। বানান শিখাইবার জন্ত ৬২৬৪ টী সংস্কৃত শঙ্ধের 

অকারাদি ক্রমে তালিকা আছে। এই বৎসর রামেশ্বর তর্কালঙ্কার 

একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন, ইহার শব সংখ্যা ১৮৯০০ । 
এতগ্যতীত ১৮৫০ খৃঃ হুইন্ভে আঢ্যের অভিধান, চন্্র- 

নাথের অভিধান, দ্বে কোম্পানীর অভিধান) ্ুলবুকসোসাইটার 
ইংরাজি-বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান নীলকমল মুস্তফীর 
পারসী-বাঙ্গাল! অভিধান, রোজারিও কোম্পানীর ইংরাজী- 

বাঙাল! হিনদস্থানী-অভিধান, দিগম্বর ভট্টাচার্যের শবার্থ প্রকাশ- 
'তিধান প্রভৃতি গ্রকাশিত হয়। এই সকল অভিধানের মধ্যে 
১৮৪৪ সালে শব্াধুধি নামক ঘে অভিধান খানি রাশি | 

১. 1১৮. 

তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অভিধান রোজারিও কোম্পা- 
নীর দ্বারা প্রকাশিত, ইহার পত্রসংখ্য! ৬*৪। ইহাতে ২৮৯৯৪ 

বাঙ্গালা শক আছে। প্রথম বৎসরই ইহার ছুই হাজার 
খণ্ড বিক্রীত হয়। এই অভিধানে বাঙ্গাল! ভাষার শক্তি-বর্ঘ- 
নের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অধুন! প্রকৃতিবাদ অভি- 

ধান খানিও সর্বত্রই সমাদৃত । 

রীতি-শাখা। 

সাহিত্যের অন্তান্ত বিভাগ অপেক্ষা গীতি-বিভাগ জন- 

, সাধারণের অধিক প্রীতিগ্রদ ও মনোমদ। মানুষের গ্রণের 

সরল আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়ের শ্বভাবসিত্ধ ভাব, গানের ভাষায় 

ফুটিয়া উঠে। ওয়েষ্টমিনিষ্টাররিভিউর একজন সুযোগ্য প্রবন্ধকার 

লিখিয়াছেন,-- 

৩০] 1৪ 0) 8100116006 ০01 10000), 07৪ ৮911) ০01 

007 1010086 80018, 61) 61100 01 100000,0016558 688709 

97088178019 001 00056 £0/8898 10101) 92156 10 

6৮০] 10801) 820 $196 01001990 11060 706৮9 1000 

0911)8 0090098199০: 0190150. 

ইহার স্কাবার্থ এই যে-_গীতি সক্ত্ের ওজস্থিনী ভাষা । যে 
সত্য মানব আত্মার নিভৃত কক্ষে প্রতিষ্ঠিত, যে সত্য মনুষ্যত্বের 

সারম্বরূপ। প্রত্যেক হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হইন্তে উহ] 

উৎসারিত হয় এবং ছন্বোবন্ধে রচিত হইয়া গানের আকারে 

অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। ফলতঃ গীতিকা প্ররুতই স্বর্গীয় 
স্থধা। মাগ্ষ গানের ভাষাতে অজ্ঞাতসারে সমাজের চিত্র 

আকিয়। তোলে, গানের ভাঁষাতেই হর্যবিষাদ এবং সুখ ও 

শোকের আবেগ প্রকাশ করে। উদ্দীপনার জীমূতনিনাদ, 

বিমর্ষের বিষাদমাথ। অবসাদিনী বীণার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস গীতিকান্তেই 

প্রকাশ পায়। শোকে দুঃখে এবং নৈরান্ত্ের নিশ্পেষণে মানুষ 

যখন জীবক্বত হইয়া পড়ে, সেই ছঃসময়ে গাঁনই মানুষের 
গ্রাণের আগুন বাছিরে টানিয়! জানিয়৷ হৃদয়ের আলা নিভাইতে 
প্রয়াস পায়। আবার ভক্তি ও প্রেম গানের ভাষায় যেরূপ 

গ্রকটিত হয়, অপর কিছুতেই সেরূপ হয় না। পাবলী, মাত্রা, 
কবি, আগমনী, মালসী, খেউর, টগ্সা প্রভৃতি বিবিধ নামে বিবিধ 

ভাবে এছ্েশে গীতিকার্যের প্রসাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 
আগমনী-বিজয়ায় এদেশের মাতৃন্েছ ও শ্বগুরালয়গমনোন্ুখী 

নবোঢ়া বালিকার অকলিক্ত মুখমখলের ভাবচ্ছবির পরিস্ফট চিত্র 
প্রকাশিত ছ্ইক্ষা। পড়িাছে। এখনও বজবাসীদের . মুখমওুল 

আগমনীর গানে উৎকুন্প এবং বিজয়া গানে বিতর হই! পড়ে। 
কালিদাস, পকুস্তলার পত্িতব্ন-গমমেন সময়ে কুমির যে বিহ-: 

| ্মারন চিতনৈরবোর; ছবি, আবি ুলিয়াছিলেুবিজার . 



নী র্ উর পার ক অতি জগতের টিপ 
সংসারের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্থজাবের এরাপ' পুন্বয় মি | 

লাস াাানিক খন 

::বৈধণব পর্যাবনীয় কথা ইতপুর্বের প্রকাশিত হইয়াছে, 'সেই 
নল মাধূর্্যমযী গীতির মুরলী বন্কার অগতে প্রকৃতই | 

আতুলনীয়। অষ্টাদশ শতাঙ্দীর গ্রারস্তে সে বঙ্কার স্থগিত হইয়া 

গিম্নান্ছে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাবের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে অপর এক- 

গন ভক্ত কবির আবির্ভাব হই্য়াছিল। ইনি মাতৃভক্ত রামগ্রসাদ 
রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসার্দী সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালী নর- 

নানা নারীর হতকর্ণের রসায়ন । উহার সরলতা ও 

্যাকুলতায প্রত্যেক হৃদয় সংস্পৃষ্ট হয়, উহাতে শাস্ত্রীয় গভীর 

উপদেশ নরলভানে ব্যক্ত হইয়াছে, দর্শনের জটিল তত্ব অতি 

প্রাঞ্জলভাষে মীমাংসিত হইয়াছে অথচ প্রত্যেক গানেই মাতৃ" 

বৎসল শিশুর অভিমান ও আবদার কথায় কথায় প্রকটিত হুইয়! 

পড়িয়াছে। 
[ বিশেষ বিবরণ “রামপ্রসাদ সেন” শবে ্রষ্টব্য |] 

রাজ রামমোহন রায়ের ব্রঙ্গ-সঙ্গীত ও কবিগয়াল। রাম 

বন্থর.গানগুলি এ স্থলে উল্লেখযোগ্য । রাম বন্ুর ১৮২৮ খৃষ্টান 

রামনোহম রাজ হইতে ১৮৩৩ থুষ্টান্বের মধ্যে অনেক" 
ও য়াম ছনু গুলি কবি নানা বিষয়ে নানাবিধ গান্ত রচন! 

করিয়াছিলেন । এই নকল বিচিত্র পদাবলী দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার 

যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল । 

এই সকল গীতরচকদের মধ্যে নিধিরাম গুণ সর্বশ্রেষ্ঠ। 

.মিধিয়া গুপ্ত ইনি ৯৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া অনেকগুলি 

গান রচনা! করেন। নিধুবাবুর টপ্পা অতি রসাত্মক। 

[ রামনিধি গুপ্ত দেখ। ] 

রাঁমবস্থু কৃষ্ণবিষয়ক ও শ্ঠামাবিষয়ক গান রচনা করিয়া 

প্রসিক্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বিরহ্বর্ণনায় গানগুলি 

'ক্বিস্বরসপূর্ণ। তিনি ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর ও মোহন 

সরকারের দলে গান বাধিতেন, পেষে নিজেই দল করেন । 

ট্রী সময়ে হক ঠাকুর, রান নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগীর নামও 

সবিশেষ প্রলিদ্ধি লাভ করে। রামবন্থু প্রভৃতি কবির সরকার 

ছিলেন । তাহাদের গ্রত্যুৎ্পন্ন কবিত্বপ্রতিভায় জনসাধারণ 

বিমুগ্ধ হইভ। তাহারা দ্রুত রচনা সম্বন্ধে কতক্টা 'ইটালীয় 

হি (11001051889 ) শ্রেণীর কবিব্' ঘত। 

শপ তখন রত কাকা, লালু, বগল, ক 

-, কবিগানে পৌরাণিক পাতিতা বে পরর্শিত হই । এই |]. 
“জিমি .তরা্ণ পণ্ডিতের, অত পিওর 

0 এন ১.১ 

ৰ বভাব্কবি 
রশ রি 

! ৯ রি 

নি পি 
লেনে 

৫1 চি চারার 
: সাতুয়ার, গঙ্গাধর মূখোপাধ্যা। পরাণ "দাস, “উদয় দাদি) নীলু, 

পাঁটনী, রাষঞরসাদ, অঞলারায়ণ বন্দযোপাঁধায়, ঠাঁকুমদা চারা, 
রাজকিপোয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তোলা ময়রা, চিন্তা মরা, আ্টনী 
ফিরিস্গী, গোরক্ষনাথ, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, যোগার, 
রামরূপ প্রতৃত্তি কবিওয়ালাগণ কবিগানের আসর গুলজার 
করিয়া তুলিলেন। শীহাদে্ রচিত গানগুলিতে কবিত্ব বিকা-' 

শের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাতাবারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
নিম়োক্ত হরু ঠাকুরের রচিত গানই গ্াহার প্রমাথ-- 

মহড়া । 

ইহাই কি তোর মনে ছিল হরি 

ত্রজকুল নারী ধরিলে। 

বলন। কি হ।দ সাধিলে। 

নবীন পিরীত ন। হইতে নাথ অস্কুরে আঘাত করিলে / 

চিতেন। 

একি অকল্প।তে| ব্রজে ব্রজাধ।তে, কে আনিল রথে। গোকুণে। 

অভুরো! সহিতে তুমি কেন রথে বুঝি মতুরাতে বসিলে ॥ 

হাম ভেষে দেখ মনে ভোসায়ি কারণে 

জরলালনাগণে উপ।সী।. 

নাহি অন্ত ভাবো. গুনছে মাধবে। 
তোমারি প্রেমের প্রবাসী ॥ [ কবিশব ভ্রটব্য] 

প্র সময় কমলাকান্ত ভত্রাচার্য শ্ঠামাসঙ্গীতে বঙগভূমি 

কমলাকাস্ত ভট।চার্্য মাতাইয়া তুলেন। তিনি বর্ধমানের 

শামা মল্গীত অধিপতি তেজশ্চন্দ্রের গুরু 'ও সভাপগ্ডিত 

ছিলেন। তীহার রচিত শ্ঠামা-সঙ্গীত মধুর ও পাগ্ডত্পপূর্ণ ; 

কিন্ত রামপ্রসার্দের সরল প্রাণের নমরল আহ্বানের ন্যায় 

স্থধামধুর নহে। 

দেওয়ান রথুনাথ রায় (১৮৩৬ থুঃ) বদ্ধমানের অন্তর্গত 

চুপী গ্রাম নিবানী ব্রঞ্জকিশোর রায় (দেওয়ানের পুণ্র। ইহার 

শ্রম সঙ্গীতের মধ্যে ছই একটী গান এখনও : 

গীত হইয়া থাকে। ইহার কবিত্বশক্জি সর্বজন- 

উদ 

দেওয়ান রঘুন।থ 

হন! সঙ্গীত 

প্রশংলিত । 

রামহলাল রায় (১৮৫১ খুঃ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ 

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার গান বিবেক, ,বৈরাগ্য ও 

রামহলাল রায় ভক্তিভাবে পূর্ণ । বাঙ্গাপার অনেক রাজা, 

শ্যামান'ত মহারাজ ও স্তামাদলীত রচনা! করিতে আপ- 

নাদের ভক্তি প্রবণতার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 

মহারাজ কুষ্চন্ত্র, শিবচন্্, নাটোরাধিপতি রাজা! রামকুষ 

প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত।. ,কৰি রসিকচন্ত্র রায় মহাপয়ও 

.টানাসর্দীতের মিনির পিসি করিয়া গিয়াছেন |. খাল: 
, ,, সর মনি ২ ৯৭, 



উল্লেখযোগ্য । এতত্তিম্ন মুসলমান কবিদের মধ্যে অনেকে গান 

রচনা করিয়াছিলেন । মুজাহুসেন ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদা- 

থাতের জমিদার । [ ইতিপূর্বে শান্ত কবিপ্রসঙ্গে এই সকল 

কবির পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে। ] 
এই সময়ে কবিগান ও শ্ঠামাবিষয়ক গান সমাজে যথেষ্ঠ 

প্রচলিত ছিল। শ্তামবিষয়ক গাঁন আসরে হইত না। কিন্ত 

কবির আসরে আমোদ আহলাদের ফোয়ারা চুটিত। সেকালে 

বর্তমান সময়ের ন্যায় স্ুরুচির আদর ছিল ন1। কবির থেউড় 

শুনিয়া শোতৃবর্গের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা উধাও প্রবাহিত হইত । 

এই কবিগানের ভরপুর আনন্দের দিনে বিপুল আনন্দ 

আোতে পড়িগ্! পর্তুগীজ আন্টনি কেবলমাত্র পেন্টালুন পরিয়া 

এটুনী ফিরিজী এবং মাথার টুগী, গায়ের কুর্তা ছাড়িয়া 

কবিঞ্যালা জ্বর দলে দরকার হইয়াছিলেন। শুনা 

যায়, ইনি কোঁন ছৃশ্রিত্রা হিন্দুরমণীর প্রেমে মত্ত হইয়া 

হিন্দুভাবাপন্ন হন। 
এণ্টনী তাহার বাগানবাটার রম্য হরে যে আনন্দ লাভ 

' করিতেন, কবির আকারে তাহার আনন তাহা অপেক্ষা সহমত 

গুণে অধিকতর ছিল। এক দিবস এক আসরে রাম বসু এপ্টনী 

সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £-- 

সাহেব মিথ্য। তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি। 

ও তোর পাঁদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দিবে চুণকাঁলী ॥ 

এণ্টনী কবি ও ভক্ত ছিলেন ) তিনি প্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন-- 

থুষ্ট আর কৃষ্টে খিছু ভিন্ন নাইরে ভাই। 

শুধু নামের ফেরে মানুষ এত কোথ| শুনি নাই॥ 

আ।মার খোদা যে হিন্দুর হরি সে, 

এ দ্যাথ গ্ঠাম দাড়িয়ে আছে 

আমার মানধ জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা! চরণ পাই। 

এই সময়ে যুরোগীয়েরা এদেশবাসীদের সহিত কিরূপ 

ভাবে মিলিয়৷ মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, কিরূপ 

ভাবে প্রাণে প্রাণ মিশাইয়! সুখের হর্ষে দুঃখের বিপদে সহানু- 

ভূতি প্রকাশ করিতেন, ইহাতেও তাহার কিঞ্চিৎ আভা 

পাওয়া যায়। 

দাশরধী রায় মহাশয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

রূচিত পাঁচালী পদ গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । 
[ “দাশরথী রায়” শবে জুষ্টব্য ।] 

যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ে, কৈলাস বারুই ও 

স্টামলাল মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা বিগ্তাহন্দর প্রভৃতি হইতে বিরচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু কালীয়দমন, নলদময়স্তী গ্রভৃতি যাত্রায় 

তাহার 

বাঙ্গালা সাহিত্য (পাগলী ও যাক) [ ২২৬ ] 

 লঙ্গীতকারদের মধ্যে মুজাহুসেন এবং সৈয়দ জাফর খাঁর নামও 

বাঙ্গালা সাহিত্য (পু্ি ও বিকাশ্ট .. 
র্শাভাব উদ্রিত্ত হইত। চণ্ভীযাত্রা ও কৃষ্ধযাত্রা এই দলে 
দেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামম্গল গানেও দেশে ধর্ম- 
ভাব যথেই্ পরিমাণে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। হরিনামসন্ীর্ভন ও 

গৌর নিত্যানন্দ নামকীর্তনও যথেষ্ট প্রচলিত হয়। পশ্চিম 

বঙ্গের যাত্রাওয়ালাঁদের মধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগরের গোরিগচন্জর 

অধিকারী, মঙ্গল, নীলকমল সিংহ ও বন অধিকারীর নামের 

গুণকীর্তি এখনও শুনিতে পাওয়। যায়। 

[ বিস্তৃত বিবরণ যাত্রা, পাচালী প্রভৃতি শবে এবং বাঙ্গাল! 

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ভ্রষ্টব্য। ] 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের পুণি ও বিকাশ। 

( হাঙ্গালার বৌন্ধযুগ হইতে ইংরাজ প্রভাব পর্যন্ত) 

বাঙ্গালাভাষা যে সময় হইতে লিখিত ভাষা! রূপে বাঙ্গালায় 
প্রচলিত হয়, সেই দিন হইতে রচিত পুস্তকাদি বাঙ্গালা সাহিত্য 

বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । এ সময়কে বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
উৎপত্তি ঝা সত্রপাত কাল বলা যাইতে পারে। লেই গ্রাচীন 

যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই, 
বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়িকগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম- 

মত স্থাঁপনোদ্দেশে বাঙ্গাল! সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়। 

গিয়াছেন। তারপর মুসলমান ও বৈষ্ণব প্রভাবে বাঙ্গাল 

সাহিত্য সমধিক সমুন্নত হইয়াছে । খুষ্টীয় ১৯ শতাঁবের আরম্ত 
সময়ে এই বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন গৌঁড়ীয়ভাবা অনুসরণে 

লিখিত হইত এবং সেই লিখন প্রণালী প্রায়ই প্রাকৃত ব্যাকরণের 

নির্দিষ্ট পন্থা পরিবর্জন করিতে পারে নাই। অতঃপর যখন 

গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বর্জন করিয়া সংস্কত ব্যাকরণের অমু- 

সরণ দ্বারা সংস্কৃতভাবে ব্যাকরণ প্রণয়নের বাগ বাঙগালার 

সাহিত্যসেবীদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন হইতে অলক্ষ্য- 

সবত্রে বাঙ্গাল! ভাষাকে সংস্কৃতমূলক করিবার প্রয়াস বাড়িতে 

থাকে। এ সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্বগুন বিভক্তি ও 

প্রত্যয়াদি পরিত্যাগ করিয়া নুতন ধরণে অভিনব বাঙ্গালা 

সাহিত্যে পরিণত হয়। উহাই এক্ষণে “বিগ্যাসাগরীয় বাঙ্গালা - 

সাহিত্য” বলিয়া পরিচিত। 

আমর! বছ বাঙ্গালা গ্রন্থ আলোচনা! করিয়া নিয়ে ভাষার 

গঠন ও;বিপধ্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইতে 

চেষ্টা করিতেছি। 

শব্দবৈভবপুর্ণ অর্থপ্রকাশক পদবিষ্ঠাস, সালঙ্কার বাক্য- 

যোজন! গ্রভৃতিই ভাষার নিত্য সম্পদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ । খাঙ্গালা- 
ভাষাতবের আলোচনায় ইতিপূর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে । 

০ 
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সেই সকল গ্রন্থ হইতে আমর! জানিতে পারি, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, 

বৈষ্ণব, মুসলমান ও ইংরাজগ্রভাষ আমাদের 

ভাষার বহুল পরিবর্তন ও পরিপুষ্টি সাধন 

করিয়াছে। নানা ভাষা হইতে বাজাল! ভাষার শব্সম্পদ 

এবং রচনারীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাভাষায় সংস্কত, প্রাক্কত, অসভ্য, চীন, পারসী, 

আরবী, তুরুষ্ক, পর্তগীজ, হিন্দী, মহারাষ্ট্ায়, ইংরাজী, ফরাসী, 
জন্মান, গ্রীক ও লাটিন গ্রসৃতি বহুবিধ ভাষার শব 

সংমিশ্রিণ ঘটিয়াছে। 

বিভিন্ন দেশের শাসনে, বিদেশীয় বণিকদের সহিত ব্যবসা- 

ব্যাপারে ও বিদেশীয় সাহিত্যের সেবায় ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের 

আগম হইয়া থাকে এবং দেশীয় শব্েরও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত 

হুয়। উচ্চারণ ভেদেও দেশীয় কতকগুলি শব্দ পরিবর্তিত আকার 

ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্তনে অপত্রংশ শব্দের উৎপত্তি এবং 

শব্দসমুহের নৃতন অর্থ বিকল্পন অবশ্থাস্তাবী। বঙ্গভাষী লোকদের 
শবা পরিবর্তন. অধ্যুষিত স্থান অতি বিপুল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 

সহ উচ্চারণের যথেষ্ট ভিন্নতা! দু হয়। ন্ুৃতরাং 

একই শব্ধ বা একই ক্রিয়া পদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন তির 

আকারে প্রকাশ পায়; যথা__ণপাইলাম” ক্রিয়ারূপটা কোথাও 

“পাঁল্যাম” কোথাও ণপেলেম” কোথাও “পেন” কোথাও 

পপেলু” কোথাও *পাইনু” ইত্যাদি বিবিধ আফার ধারণ 

করিয়াছে। কাল বিশেষে দেশ বিশেষে ও লোক বিশেষে 

এইরূপ শব্দপরিবর্ডন সংঘটিত হইয়াছে। উচ্চারণের সুবিধা 

নিমিত্ত কতকগুলি বাক্যে অক্ষর মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয়, 

কতকগুলি অক্ষর দুরচ্চার্্য বলিয়া বজ্জিত হন, কতকগুলি 

পরস্পর পরিবস্ঠিত হয় এবং কতকগুলি নুতন সংযোজিত হয়। 

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান্ুসারে মন্ুষ্যের বাগযস্তরাদি আকুতি- 

ভেদ হওয়াই উচ্চারণ পরিবর্তনের অবশ্তন্তাৰী কারণ। এই 

নিমিত্ত এক দেশের লোক অন্ত দেশের লোকের গ্থায় উচ্চা- 

বরণে সমর্থ হয় না। 

আবার মেয়েলী উচ্চারণ স্বভাবতঃই স্বতস্ত্র। শ্তরীলোকেরা 

শরীরের কোমলতা বশতঃ শব্দসমূহের কর্কশ ভাগ পরিত্যাগ 

করিয়া উচ্চার করে। পরে সেই সকল মেয়েলী শব্দ 

ক্রমশঃ সাহিত্যে মিশ্রিত হইয়! যায়। ইহাঁতেও সাহিত্যে শব 

পরিবর্তন অধশ্যস্তাবী। এমন কি, প্ৃক্মরূপে চিন্তা করিয়া 

দেখিলে দেখা সাইবে যে আহাধ্যপরিবর্তনেও শ.ব্দাচ্চারণে পরি- 

বর্ন খাটে । 
বর্ন বাঞ্জালা সাহিত্যের অধিকাংশ শব্ধই সংস্কৃত 

ভাষার শব্দ । কিন্ত ক্রিয়া, রূপ ও শব্দ রূপের সংস্কৃত 

ঘঙ্গভাবার শব 

[ ২২৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য গেস্তের আগ্ঠাবস্থা) 

ব্যাকরণের আম্ুগত্য প্রদর্শন-প্রয়াস কষ্টকল্পনা মাত্র। এ 

ক্রিয়া পথে প্রকৃত সকল পদে সংন্কতের রীতি প্রদর্শন অস* 

বালাল স্তব। একমাত্র ক্রিয়াপদ ছ্বারাই বঙ্গভাষার 

বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। পু 

আমাদের গগ্তসাহিত্যের উৎপত্বির অনুসন্ধান করিতে 

হইলে শিশুদের ডাষা-কথনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখা 

কর্তব্য । শিশুরা প্রথমে ভাঙ্গ। ভাঙ্গা ভাবে এক একটা শব্দ 

উচ্চারণ করে; শব উচ্চারণের পরেই আবার আধ আধ ভাবে 

ছুই একটা ক্রির! পদ উহার সহিত জুড়িয়। দেয়। ইহাতে কোন 

প্রকারে বাক্য রচন। করিয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে। 

বাঙ্গাল! গদ্যসাহিত্যের আদ্যাবস্থ । 

বাঙ্জালার আদি গগ্ঠ সাহিত্যের আভাস আমরা প্রথমতঃ 

শূন্তপুরাণে, চণ্ডীদাদের চৈত্যরূপপ্রাপ্তিতে এবং সহজিয়াদের 

্রশ্্রোত্তর গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এই সকল, গ্রন্থে সেরপ ভাষার 

সৌন্নধ্য বা পূর্ণাবয়বত্ব বিরাজিত নাই। ইহাতে কেবল শা ও 

ততক্রিয়াবাঁচক ক্রিয়াপদের সমাবেশ করা হইয়াছে । 

যথা দেহকড়চে--. 

"তুমি কে। আমি তটস্থ জীব। খাঁকেন কোথা। ভাণ্ডে। তাও কিরুণ্সে 

হইল। তত্বঘস্ত হইতে ।” 

এস্থলে ঠিক শিশুর আধ আধ কথার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যে গগ্ 

যেন কোন প্রকারে কষ্টেস্থষ্টে মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছে । 

এই সকল সহজিয়! গ্রস্থে অতি সামান্য আধারে বাঙ্গালা গদ্চ 

সাহিত্য আত ধীরে ধীরে আন্মপ্রকাশ করিতেছিল। কিন্ত 

একটা আশ্চধ্যের বিষয় এই যে যদিও মুসলমানগণ তখন অনেক্ 

দিন হইতে শাসন বিস্তার বরিয়।ছিলেন, এদেশের লোকে যর্দিও 

আরবী পারসী শিক্ষা লভ করিতেন, কিন্তু এই কালের সাহিত্যে 

পারসী বা যাবনিক কোন শব আদৌ মিশ্রিত 

হয় নাই। সহজিয়া সম্প্রদায়ই বাঙ্গালা গগ্ 

এস্থের প্রথম অষ্টা। তাহাদের এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থের 

অনুবাদ নহে, অথচ ইহাতে দেশজ শব্দের সংমিশ্রণও অতি অল্প । 

আমরা এই গগ্চসাহিত্য গুলিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা গদ্ঠ বলিয়া 

নির্ধারণ করিতে পারি। সংজিয়া গগ্-গরস্থ গুলিতে বাক্য- 

বিশ্তাসের পূর্ণতা নাই, ভাষার সৌন্দধ্য নাই» পরপ্রয়োগ্ 

ব্যাকরণান্ুমোদিত নহে। ফলতঃ দেই সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার 

বাকারীতিগঠনের নিণিত্ত কোনও বাঙ্গালা! ব্যাকরণের স্যাষট 

হয় নাই। অথচ গ্রস্থকর্ারা এই ভাষা দ্বারাই মনোগত 

ভাব সহজে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ 

সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নই, গৃহস্থালীর 

প্রয়োজনীয় শব্বাদিও ইহাদের গ্রস্থে স্থান পায় নাই। সুতরাং 

বিশুদ্ধ বাঙ্গ।ল। 
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প্রত: অপর দেশজ শব্ধ এই সকল গ্রন্থে অতি বিরল। 
চরিতামৃত গ্রন্থখানি এই সকল গ্রন্থের বহুপূর্ব্বে লিখিত হইলেও 
উহাতে ব্রঞ্রভাষা ও মুসলমানী শবের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। 
কিন্তু গণ্ভ গ্রস্থকারগণ ভ্রমেও এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন নাই। 

এই সমদ্বের গ্ঠ সাহিত্যের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, 

ইহাতে কোমলীকত পস্ভে ব্যবহাত সংগ্রসারিত শবেের সমাবেশও 

দেখিতে পাওয়! যায় না। এই কালের 

বৈষ্ণবকবিগণ গর্জন স্থলে গরজন, বর্ষণ স্থলে 

বরিষণ, নির্মল স্থলে নিরমল লিখিয়া শব্ধ সংপ্রসারণ ও শব্দের 

কোমলতা সাধন করিতেন। কিন্তু গগ্ভলেখকগণ পগ্চসাহিত্যে 

অহর্নিশণ আক নিমজ্জিত থাকিয়।ও পদ্যে ব্যবহৃত শব্দের অথবা 
গ্রাম্য শবের ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু রামাই পণ্ডিত স্থানে 

স্থানে একটুকু গদ্চ লিখিতে প্রবৃত্ত হুইয়াও 

উহ! পথ্যের রীতিতে বেমালুম মিশাইয়া 
ফেলিয়্াছেন। সহজিয়! সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যে কেহ 

কেহ স্থানে স্থানে পদ্চবৎ পদবিস্তাস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন 

বটে, কিন্ত এরূপ স্থল অতি বিরল। 

, শী সকল গ্রন্থই গণ্ভ সাহিত্যের ভিত্তি ক্রমশঃ সুদূঢ় করিয়া 
তুলিতেছিল। গগ্য-গ্রথনের উপযোগিনী শক্তি যে প্রচ্ছন্ন অথচ 

দৃঢ়ভাবে এই সকল সহজিয়া গ্রন্থে লুক্কাপিত ছিল তাহাতে আর 
মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। খুীয় ১৭শ শতাবীর প্রারস্ত 
হইতেই এদেশের লেখকদের মধ্যে কাহারও কাহারও গদ্ গ্রন্থ 
বিরচনের বাসনা ক্রমশঃ বলবতী হইয়। উঠে। এক সহ বসর 
পূর্বব হইতে যে বঙ্গভাষার গগ্ঘসাহিত্য অন্কুরিত হইতেছিল, 
সাতশভ বৎসর পরে উহা!র “যুগলপলাশ” সহগজিয়া গ্রন্থে প্রকাণ 

পায়। এই আর্দিমযুগের শেষভাগে *বেদ।দিত্ব-নির্ণয়” নামক 
গ্রন্থে আমর! সুদীর্ঘ বাক্যবিস্তাসের রচন! দেখিতে পাই । এই 

সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা গগ্যর্চটনা! করার 

নিমিত্ত বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। বেদার্দিতক্বনির্ণম গ্রন্থখানি 

অন্ুবাদগ্রন্থ নহে। জনৈক বৈধব পণ্ডিত সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসে 

এই গ্রন্থ রচনা কযেন। বাঙ্গালা গগ্ঠে দর্শনবিজ্ঞান ও চিকিৎস। 

প্রতি শাস্ত্র যে অনায়াসে লিখিত ও প্রচারিত হইতে পারে, 

এই গ্রস্থেই তাহার প্রথম চিহ্ন পরিস্কট হুয়া উঠে। এই গ্রন্- 
খনি এখনও মুদ্রিত হয় নাই । এই শঙ্গবিহ্তাস, পদগ্রয়োগ ও 

বিষয়ের গুরুত্ব তৎসময়ের পক্ষে একখানি শ্রেষ্ঠ গণ গ্রন্থ বলিলে 

অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থথানির ভাষা রাজা রামমোহন 
রায়ের ভাষা হইতে জটিল নহে, বিষয়াদি তদপেক্ষা তরল নহে। 
ইততিপূর্ব্বে এই ভাষার নমুনা উদ্ধত হইয়াছে। 

সপ্তদশ শতান্ীর শেষভাগের এই গস্ভসাহিত্য গ্রস্থখানিকে 

শষে অপরিধর্থন 

গদ্যবৎ পদবিষ্যাস 

আমরা স্থুগ্রথিত বাঙ্গ।লাসাহিত্যের আদিম গ্রন্থ বলিয়া মনে করি, 

(গণ্ভের আগ্ঠাবস্থা1) 

কিন্ত গ্রন্থথানি স্ুগ্রথিত্ত হইলেও গদ্য রচনার রীতি ও সৌন্র্যয 
বিষয়ে ইহাতে সবিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়না। ইহার কিছু 
কিছু পরিবর্ত সময়ে বিরচিত 'ক্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা” নামক গদ্য 

গ্রন্থথানির ভাষ! স্ুললিত ও মনোমদ। ধর্মাভিমত প্রচার" 

বাসনাই এই যুগের গ্রস্থরচনার একমাত্র উদ্দেশ্ট। ভাবের 
মৌলিকতাই এই সময়ের গ্রন্থরচনার প্রধানতম উপাদান । 

বঙ্গীয় গগ্ভমাহিত্যের আদিযুগে ক্রিয়ার শোচনীয় অভাব 

পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়ার অভাব থাকিত। 

গদিস্ত।সের কর্তীর সহিত ক্রিয়ার অন্বয় করিয়া বাক্য- 

অপূর্ণত। বিন্তাসের স্ুরীতি ছিল না। ক্রিয়াবাঁচক্ 

শবোরও যথেষ্ট অভাঁব ছিল। ফলতঃ গদ্য অপেক্ষা পগ্ভেই 

ব্যাকরণের মান অধিকতর সংরক্ষিত হইত। ক্রিয়াপদ প্রয়োগের 

বিরলভায় কারক ব! বিভক্তির চিহ্ন অল্প গ্থলেই পরিলক্ষিত হয়। 

গগ্ঠ রচনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ ধীরে ধীরে পরিহ্ৃত 

হইয়াছিল। পরবর্তী লেখকগণের রচনা প্রণালীতে ক্রিয়ান্িত 
জি বাক্যের আধিক্য দেখিতে পাওয়া ষায়। পূর্বে 

“করিয়া” ৭পাইয়া” ইত্যাদি স্থলে “ক্র্যা” 

পপ|য়্যা” এইরূপ লিখিত হইত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই 
আমরা “হইয়!” দেখিয়াছি । পদ্ভে "হৈয়া” লিখিত হয়। কিন্ত 
গগ্চগ্রস্থকারগণ “হইয়া” লিখিতেন। “হইয়া” পদটী বাঙ্গালা 

ভাষার একরূপ নিত্যপদ স্বরূপ বলিলেও অত্যুন্তি হয় না। 
আলম্বনচন্দ্রিকা গ্রন্থে “মোছাইয়” স্থলে “মোছন করিয়া” লিখিত 

আছে। আরও দ্ুই একখানি গ্রন্থে এইরূপ পদ দেখিয়াছি। 

নিচ, প্রত্যয়ান্ত পদে অধুনা কিঞিৎ পরিবর্তন হইয়াছে । আমরা 

বন্জ “পরাইয়” দেই, কিন্ত প্রাচীন সাহিত্যিকগণ বস্ত্র "রায়্যা” 

দিতেন। সম্ভবতঃ দেশ কাল ভেদে উচ্চারণবৈষম্যে এইরূপ 

পরিবর্ভন ঘটয়াছে। এখন বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্ত পধ্যন্ত লিখিত ভাষায় পদপ্রয়েগমাম্য পরিলক্ষিত 

হয়। কথিত ভাষায় শত প্রকার পার্থক্য থাকিলেও 

লিখিত ভাষায় আর পার্থক্য দেখা যায় না। “দিলেন স্থলে 

“দিল” “করিলেন” স্থলে ণকরিলা” ইত্যাদি পদপ্রয়োগ, 

পছ্যে ব্যবহৃত শব্দেরই প্রতিধ্বনি । গগ্ লেখকগণের মধ্যে 

কেহ পুরুষান্থগত ক্রিয়ার ব্যবহার করিতেন, কিন্ত অনেকেই 

এইরূপ পদপ্রয়োগ করিয়া পন্ের অসঙ্গত রীতির অনুসরণ 

করিয়। গিয়াছেন। “বণিল" "নিকসিল” প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া" 

পদের শষ্টা মাইকেল মধুন্দন দত্ত, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। 
ফলতঃ তাঁহার বনুপূর্ধে প্রাচীন গছ্ধে এইরূপ অনেক পদ ধেখিতে 
পাওয়া যায়। পলিখিয়া! লইল" প্চলিয়া গেল” “মারিয়া ফেলিল” 



সাহিত্য (দোষ ও গুণ) 
পেশি শী 

এই সং সকল ল বাক্পন্ধতি প্রাচীনতম বাঙ্গালা ন্সাহিত্যেও 0 দেখিতে | 
পাওয়া যাঁয়। 

মধ্যযুগে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্েরই বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত 
হয়। ক্রিয়ার বিরলতাঁর বাক্যযোজনার বিশৃঙ্খলতা৷ এই যুগের 

সাহিত্যের এক প্রধানতম দোষ। কিন্তু 

ক্রিনাপ্রয়োগের বিরলতা! সত্বেও ইহারা অতি 
সহজে ভাব পরিন্ফ,ট করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঁঠের 
সময়ে অর্থবোধে কোনও ক্লেশানুভব হয় না। কিন্ত পরবর্তী 
গন্চলেখকগণের মধ্যে অনেকে + সুদীর্ঘ বাকাযোদ্মা করিতে 

গিয়া ভাষাটাকে অতি জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সংস্কৃত 
ভাষার রীতি অনুসরণ করায় অনেক স্থলই ভারাক্রাস্ত এবং 
ছর্বোধ্য হইয়া! পড়িয়াছে। আদিযুগের গন্ক সৌনাধ্য হীন বা 
অসংলগ্ন হইলেও এই সকল দোষহষ্ট নহে। 

অনুযাদ যুগ। 

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে আমরা! বঙ্গীয় 
গদ্তসাহিত্যে অন্বাদের প্রভাব দেখিতে পাই । তখনও এদেশে 

মুসলঙগানী ভাষার ইংরাঁজের আগমন হয় নাই, তখনও মুসল- 

অগ্রভাব মানগণ রাজ্যশাসনে শিরত, তখনও মোকৃতবে 
হিন্দুসস্তানগণ আরবী পারসী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত ; কিন্তু সে 
শিক্ষা কেবল বিষয়কার্যের নিমিত্ত ছিল, মনোগত ভাব লিখিয়া 

প্রকাশ করার নিমিত্ত নহে। সাহিত্যসেবীরা সংস্কৃত ভাষ৷ 

শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত 

শব ব্যতীত মুসলমানী শব্দপ্রয়োগ করিতেন না। তাহার! 

বাঙ্গালায় ক্রিয়ার অভাব অনুভব করিতেন, সেইজন্য ক্রিয়াপদের 
ব্যবহার ত্বাহাঁদের ভাষায় পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু সংস্কৃত 

সাহিত্যের বিপুল শব্বৈভবক্ষেত্র তাহাদের ময়ন-সমক্ষে 
বিরাজিত ছিল, তাহার! উহা হইতে যথেষ্ট বিশুদ্ধ শষ গ্রহণ 
করিয়া বঙ্গভাষাঁর সেবা! করিতেন। পাঁরসী বাঁ আরবী ভাষা 

সাহিত্যিকগণের চিত্তভূমি হইতে অনেক দুরে পড়িয়া থাঁকিত। 
তাহারা ধর্ম কথ লিখিতেন, সংস্কৃত ধর্ধগ্রস্থ হইতেই সংস্কৃত 
শব-সম্পদের সাহ্াধ্য পাঁইতেন, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্- 

তত, নীতিতত্ব, দর্শনতত্ব ও ব্যবস্থাতত্ব তাহাদের মানস নেত্রের 
সমক্ষে জ্ঞানের মোহনচ্ছবি উদ্ভাসিত করিয়া দিত,তাঁহারা কখনও 
পুরাণের, কখনও উপনিষদের, কখনও গ্ঠায়দর্শনের, কখন বা 

লাংখ্যদর্শনের, কখনও যোগের, কখনও ব্যবস্থাশান্ত্রের বঙ্গানুবাদ 

করিয়া অযাচিত ও নিষ্ষাম ভাবে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুর্টি সাধন 

করিতেন । কিন্তু মুদ্রাঘস্ত্রের প্রচলন না থাকায় উহাদের অধি- 
ফ্ষাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত হইক্সা গিয়াছে। যে কয়েকখানি পুঁথি 

প্গামাদের হুম্তগত হইয়াছে, ভাষার সারল্যে এবং গন্চ রচনার 
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রীতিনৈপুণ্য সেই কয়েকখানি গ্রন্থ যে অতি উর লি 
ইতিপূর্বে গ্রস্থসংগ্রহ বিভাগে সেই সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ 
করিয়া তৎসম্বদ্ধে সমালোচনা করিয়াছি । 

ইংরাজ আমলের প্রারস্ত। 

অতঃপর অষ্টাৰশ শতাবীর মধ্যভাগ হইতেই ইংরাজগণ 
এদেশ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার শালন দণ্ড স্বীয় 
করে ধারণ করিতে উদ্যত হন। হাল্হেড, সাহেব ঘাঙ্গালা ভাঁষ! 
স্নিয়ন্ত্রিত করার মানসে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের হাট 
করিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অন্ধি সন্ধি 
পথ ঘাট আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গাল! ভাষাতে যে 
সকল প্রকার সাহিত্য ও দর্শন বিজ্ঞানাদি লিপিবদ্ধ হইতে পারে, 
তাহার এ বিশ্বাস জন্মিল। তিনি এদেশীয় যুরোপীয় কর্খচারী- 
দিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা! সথদ্ধে অনেক 
সারগর্ভ কথা ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর বর্তৃপক্ষীয়দিগের শ্রুতিগোচর 
করিলেন । কর্তৃপক্ষগণ মিঃ হাল্হেডের বাক্যে প্রণোদিত হইয়া 
বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা! বিষ্তান নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার 

পরেই আমর! মিঃ ফষ্টার ও পার্দ্রী কেরী প্রভৃতি বাঙ্গালাবিদ্ 
ইংরাজগণের বাঙ্গালাভাষাঁর উন্নতিকল্লে প্রগাঢ় প্রবন্ধ দেখিতে 
পাই। তাহাদের যত্ব ফলেই কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের 
প্রতিষ্ঠা হয়। থৃষ্ীয় অষ্টাদশ শতান্দের শেষ হইতে না হইতেই 
রামমোহন রাক্ন বাঙ্গাল সাহিত্যের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, 
প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রণেতা রামরাম বস্তু প্রভৃতি রাজা র।ম- 

মোহনের সহিত বাঙ্গাল! সাহিত্য রচনার আলোচনায় যোগদান 

করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই ফোর্টউইলিয়ম কলেজ 

সংস্থাপিত হইয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রস্তর করিয়া! 

তোলে। যে সকল উপায়ে বঙ্গভাযার উৎকর্ষ সাধমের প্রযত্ব 

করা হইয়াছিল, আমরা তাহার বিবরণ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ 

করিতেছি । 

ইংরাজ আমলে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিনাধনের উপায়। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বঙ্গভাষা শিক্ষা এবং ইহার উন্নতি 

সাধনার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ইতি- 
ফোর্ট উইলিয়াম পুর্বে লিখিত হইয়াছে । আীরামপুরের মিশ- 

নি নারী সাহেবেরা আমাদের জাতীয় ভাষায় 

ুষ্টধর্শশ প্রচীর কতা নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ্শীল হইয়াছিলেন। 
সেই উদ্দেশ সাধনের জন্য ব্ঙ্গতাষার উন্নস্িসাধনের নিমিত্ত 

বঙ্গতাঁধার উন্নতিকল্পে কেরী মার্সমান প্রভৃতি মিশনারী 

মিশনারী সাহেষ সাহেবের স্বতন্ত্রভাবে এবং ফোর্ট উইলিদাম 

প্রযক্ কলেজের সহযোগে উনবিংশ শতাবীর প্রথম 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (ইংরাজআমল) 

বর্ধ হইতেই বাঙ্গাল! সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যেরূপ প্রয়াস 

পাইয়।ছিলেন, গগ্ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা সবিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । সুদ্রাযন্ত্রেরে সাহায্যে এই সময়ে প্রতিবর্ষেই 

বিবিধ গগ্ধ সাহিত্য মুদ্রিত ও গ্রচারিত হয়। মিশনারী সাহেবেরা 

স্থানে স্থানে বঙ্গবিগ্তালয় সংস্থাপন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যাদি পাঠের 

যথেষ্ট উপাঁয় বিধান করিয়াছিলেন । এতছ্যতীত ইহারা বাঙ্গাল 

সাময়িক পত্রাি প্রকাশিত করিয়ও বিবিধ বিষয় শিক্ষা! প্রদান 

করিতেন । ইহাদের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ গুলির নাম, প্রতিপাদ্য 

ব্ষয় ভাষার নমুনা এবং তৎসন্বন্ধে মন্তব্য ইতিপূর্বে প্রদর্শিত 

হইয়াছে। 

বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের নিমিত্ত এই সময়ে গবর্ণমেন্ট 

দ্বারা যে সকল উপায় অব্লদ্বিত হয়, তন্মধ্যে স্কুলবুক সোসাইটা 

পুলবুক সোসাইটা সংস্থাপন অন্যতম । শ্রমতী হেষ্িংসের সহিত 

রি একযোগে অপরাপর যুরোপীয়দের প্রস্তাবে 

১৮১৭ খুষটান্ধে স্কুলবুক সোসাইটা সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় 

্ুল পাঠ্য গ্রন্থ নিবরণ, মুদ্রণ এবং অন্জমূল্যে প্রচার করাই এই 

সোসাইটীর উদ্দেন্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্তে স্কুল বুক 

'সোসাইটাতে মাসক পাচশত টাক! প্রদান করিতেন। মুরোপীয় 

্রন্থকারগণ এই সোসাইটা হইতে এই সময় বাঙ্গালাভাষায় স্কুল 

পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পিয়ার্স, লসন, 

য়েটস,, স্টিউমাট প্রভৃতি গ্রস্থকারগণ বাঙগালাস্কুলের অন গ্রস্থাদি 

লিখিতেন। সুভ মুল্যে গ্রস্থ গ্রচার করার নিমিত্বই গবর্ণমেপ্ট 

সুল্বুক সোসাইটাতে মাসিক পাঁচশত টাকা প্রদান করেন। 

কিন্তু স্কুলবুক সোসাইটীর গ্রস্থগুলি অনেক অধিক মূল্যে 

বিক্রীত হইত। স্ষুলবুক সোসাইটীর একটা সব্কমিটী স্পষ্টতঃই 

সোসাইটির এই গুরুতর দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

ইংরাজ গ্রন্থকারগণ যদিও অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগ 

হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পধ্যস্ত 

ব্গভাষার সেবা! কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, 

কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে পূর্ণ এক শতাব্কালের মধ্যেও 

ইহার! বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনায় উৎকর্ষ প্রশন করিতে সমর্থ 

হয়েন নাই। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ সাল পধ্যন্ত যে সকল 

ইংরাজ বঙ্গভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই নকল হংরাজ 

গ্রন্থকারগণের মধ্যে কাহারও ভাষা প্রশংসাযোগ্য নহে। ইংপাজ- 

দিগের ল।থত বঙ্গীয় সাহত্যের ভাষা! এদেশে “খুষ্টানী ভাষা” 

বলিয়া গ্রসিন্ধ। ইংরাজের! সুদার্ঘকল এদেশে বলবাস কারয়।ও 

এদেশীয় ভাষার বাক্পদ্চতি অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষা রচনান্গ 

উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই, ইহা! গ্রাকৃতই আক্ষেপের 

বিষয়্। আুবধ্যাত লং সাহেব আক্ষেপ করিয়। পিখিয়াছেন £-- 

ৃষ্টানী বাঙলা 
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অর্থাৎ ইঞ্ট-ইঙ্ডয়। নিবাসী ইংরাজগণের মধ্যে অনেককেই 

এদেশের অধিবাসী বলিলেই হয়, এদেশের ভাষায় অভিজ্ঞতা 

লাভের নিমিত্বও তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা ছিল, কিন্ত তথাপি 

তাহারা এদেশের ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রস্থ-বিরচনে সমর্থ হন নাই । 

নিখোরা রু'সয়ায় বপবাদ করিয়া রুষ ভাষার শ্রেষ্ট গ্রন্থ 

লিখতে সমর্থ হইস়্াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পৌষাকনের নাম 

উল্লেখ করা যাইতে পারে। পৌষকন্ নিগ্রোবংশসন্তৃত 

মলাট! জাতীয় লোক। ইনি রুষদেশে বসবাস করিয়া 

রুষভাষায় আঅতিন্রন্দর যে কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি 

রুসিয়ার মিলটন নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার 

ইরাজ ঝ| পর্ত,গীজ আঁধবাসীদের মধ্যে একজন লোকও বাঙ্গালা 

ভাষ'য় উৎকৃষ্ট এম্থ লিখিতে সমর্থ হন নাই ।” 

রামমোহন রায়, মৃত্যু্নীয় তর্কালঙ্কার, লক্মীনারায়ণ স্থায়া- 

লঙ্কার যেরূপ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ব্্পীয় সাহিত্যের 

পুষ্টি সাধন করিয়[ছিলেন, কেরী, য়েট্স্, ফষ্টার, মস মান প্রত্ৃতি 

ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানাবিধ বিষয়ের বঙ্গানুবাদ করিয়। 

ভগানগর্ভ সন্দর্ড দ্বারা সেইরূপে এদেশের সাহিত্যি ভাতার পুর্ণ 

করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চস্ীচরণ মুন্সী প্রস্থতি পারসী 

গ্রন্থ হইতেও বঙ্গানুবাদ করিয়। বাঙ্গাল সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। এইরূপে ভঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, 

কিস্থ বঙ্গভাষার এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাঙ্জেরা ব্গভাঁষার 

উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর চলিতে সমর্থ হন নাই। 

বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদের নিমিত্ত "বিজ্ঞান অনুবাদ-সমিতি” 

(9০০186) (9৮ 10000410171815979981 ১০1০1)০০৬ ) নামে 

একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

বঙ্গভাষায় যুরোপীয় বিজ্ঞানের অনুবাদ 

করাই এই সামতির উদ্দেশ্ত ছিল। ১৮২৮ সলে প্রফেসর 

উইলমন এই সাঁমতির সভাপতি পদে গ্রাতিষ্ঠিত হন। এই 

সমিতি হইতে বিজ্ঞানসেবধি নামক গ্রন্থের ১৫খণড প্রকাশিত হয়। 

ইহাতে ভারতবর্ষের ভূগোল উদ্মিতিবিজ্ঞান (11479৯55098), 

য্্রবিক্তান, আলো!কবিগ্ঞান, বাধুবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক. 

প্রবন্ধ গ্রকাশিত হয়। 

বিজ্ঞান অনুবাদ-সমিতি 



বঙ্গীয় সাহিত্য-সত! সাহিত্য-সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হয়। 

ঠগ৬রি এই সালে সে প্রস্তাব কার্যেও পরিণত 

ছইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন করাই ইহার 
উদ্দেশ ছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত এই সমিতির 

সৃষ্টি হয়, কাধ্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই। ১৮৫৪ খষ্টাব্দবে এই 

কমিটা তুলিয়! দেওয়া হয়। 

অতঃপর গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা! সাহিত্যের সুশিক্ষা প্রচারের 

নিমিত্ত নম্দ্বীল স্কুল সংস্থাপন করেন। অচিরেই 
কলিকাতা, ঢাকা ও হুগলীতে তিনটী নশ্মাল 

গুল সংস্থাপিত হয়। হুগলীর ও ঢাকার নর্মাল স্কুলের শিক্ষকগণ 
বাঙ্গাল! ভাষাতে শিক্ষাদান করিতেন) এমন কি বিজ্ঞান ও ইত্তি- 

হাসের শিক্ষাও বাঙ্গালা! ভাষাতেই দেওয়া হইত। ছাত্রের নোট 
রাথিত। এই সকল নোট হুইতে ক্রমে বাঙ্গাল] ভাষায় 

অনেকগুলি গ্রস্থ প্রকাশিত হয়, যথা--প্রাককত-বিজ্ঞান, পুরা বৃত্ত- 

সার, প্রাণিবিগ্তা, ইংলগ্ডের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি। 

তত্ববেধিনী সভা ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের নিকট 

তত্ববোধিনী সত! আধুনিক বঙ্গভাষা অধিকতর খণী। ১৮১১ 

ও সংস্কত কলেজ খুষ্ঠাব্ব হইতে আমরা তবববোধিনী সভায় 

বাঙ্গালা ভাষার আলোচন! দেখিতে পাই। 

১৮৪২ খুষ্টান্দে স্থাপিত তন্ববোধিনী যন্ত্র হইতে পণ্ডিত আনন 

চন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ বৃহতকথা নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উল্ত 

সালে এই গল্প গ্রন্থের সহ খণ্ড মুঁদ্রত হয়, এক বত্সরের মধ্যেই 

অধিকাংশ পুস্তক বিক্রীত হইয়া যায়। বিগ্যাবাগীশ মহাশয় 

তত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি অনেক- 

গুলি সংস্কত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, 

বেদান্ত অধিকরণ, ভগব্দগীতা! প্রভৃতি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

কতিপয় বৎসর পরে এই তত্ববোধিনী সভা হইতেই আধুনিক 
বাঙ্গালার অন্যতম প্রবর্তক সুবিখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র দত্তের প্রতিভা 

বিকশিত হইয়া উঠে। তন্ববোধিনী যন্ত্র হইতে তন্ববোধিনী 

পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকায় অনেক প্রতিভাবান্ 

লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। স্ুবিখ্যাত দেবেন্্নাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের প্রযতে দিন দিন তত্ববোধিনী সভা ধন্মালোচনার সঙ্গে 

সঙ্গে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন । সুবিখ্যাত 

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তত্ববোধিনী সভাতে যোগ দান করিয়াই 

বাঙ্গালা ভাষ৷ লিখতে আকুই হয়েন। তন্ববোধিনী যন্ত্র হইতে 

অনেক ওলি স্ুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তন্মব্যে বদ্ধমাননিবাসী 

পঞ্নালোঁচন ন্তায়রত্বের প্রতি ব্রতাউপদেশ, দীননাথ স্যায়রত্বের 

বিক্রমোর্ধঝ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । মধুহ্দন 

নর্দাল স্কুল 

মুখোপাধ্যায় তত্ববোধিনী যন্ত্রে অনেকগুলি গ্রন্থ মুদ্রিত 
করেন। তন্মধ্যে চীনদেশ, বুলবুল, টক্মকীবাক্স, নূরজাহান, 

মত্তনিয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থগুলিই প্রসিদ্ধ। এই সকল গ্রস্থ 
ইংরাজী হইতে অনুদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসমিতির জন্ত লিখিত। 

১৮৫১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতড বা ৮11)20110) ১0০1919 

নামে এক সমিতি সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি 

সাধন ও প্রচার, এই সমিতির উদ্দেস্ 

ছিল। বাঙ্গালার গার্হস্থ্য গ্রস্থপ্রচারই 
এই সমিতির প্রধানতম উদ্দেস্তে পরি- 

গণিত হইয়াছিল। ইহার সদস্তগণ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালার 
অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সমিতির একখানি 
মাসিক পত্রিকা ছিল। প্রত্যেক সংখ্যায় ষোল পৃষ্ঠা এবং তিন 
খানি ছবি থাকিত। ছুই আনায় প্রতি সংখ্যা বিক্রীত হইত। 
মাননীয় মিঃ জে বেখুন এক হাজার টাকা এবং বাবু জয়কৃ্ণ 
মুখোপাধ্যায় এক হাজার টাকা এই সমিতিতে দান করিয়। 
ছিলেন। এই সমিতির সদস্তগণ চাদ দ্বারা সামতির কাধ্য 
পরিচালন করিতেন। এই সমিতি হইতে অতি অল্প মূল্যে 

পুস্তক বিক্রয় করা হইত, এমন কি তাহাতে পুস্তক প্রনয়ণের 
বয়সম্কুলনও হইত না। রাঞ্জেত্্রলাল মিত্র মহাশয় ইহার 
সম্পাদক ছিলেন, তাহাকে এজন্য ৮*২ কারয়। বেতন দিতে 

হইত। গবর্ণমেন্টের নিকট সাহাধ্যপ্রাথী হওয়ার গবর্ণমেন্ট 

বাঙ্গাল ভাষার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই সাঁমাততে মাসিক 

দেড়শত টাকা চাদ দিতেন । 

মিঃ এইচ প্র্যাট এই সমিতি-স্থাপয়িতাদের মধ্যে অন্ততম। 

প্র্যাট সাহেব বেঙ্গল সিভিলসারভিসের মেশ্বর ছিলেন। এই 

সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্ত যে অতি মহান্ ছিল, তাহা প্র্যাট 

সাহেবের কথাতেই বুঝ! যাইতে পারে। তিনি উক্ত সমিতির 
উদ্দেশ্ঠ সমন্ধে যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাঁহার মর্ম এই-- 

প্য।ঙ্গালার অধিবাসীর সংখ্য। ২ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ | ইহাদিগকে 

সুশিক্ষিত কর! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম কর্তৃধ্য। ইংর।জী ৬যার ইহ।- 

দিগকে শিক্ষ। দিয়] পাশ্চ।ত্য বিজ্ঞানাদিতে বুৎপন্ন করাব আশা একব|য়েই 

অসস্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষ।য ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসবতর কর! 

কর্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের উৎকর্ষ সাথন কর একান্ত 

প্রয়েজজনীয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিন্তার না হইলে সমাজের যথেই 

ক্ষতি হয়। এদেশে জাতীয় ভাষায় ও জাতীয় প্রথায় সাহিতে)র উৎকর্ষ সাধন 

ও শিক্ষা-বিন্তার কর! একান্ত প্রয়োজনীয়। 

“ইহাদের নিমিত্ত সরল % গখগাঠা প্রন্থপ্রচার করিয়। গাঠলিগ্নার সৃষ্টি 

করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনের নিশিস্ত তৃষ। বৃদ্ধি করিতে হইযে, নগরে নগরে 

গ্রামে গ্রাম গন্ীতে পল্ন)ঃতে অল্প যুলোক্ধ গ্স্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই 

সকল এস্থে নিজ্ঞ।ন, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতদ্বসন্বন্ধীয় সহজ ও চিত্ত।কর্ষা প্রবন্ধ 

ঘঙ্গীয় সাহিত্য-সতা 
(০9110800187 

11618) 3০০1985,) 



ার্গালা সাহিত্য (উ্ঘতিসাধনোপাঁয) [ ২৩২ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (উ্ঘতিসাধনোপীয়) 
খ|কিবে। কৃষিপিল্প ও বাণিদ্য সন্বদ্ধেও প্রবস্বাদি লিখি! প্রচার করিতে 

হইবে। নীতি প্রভৃতির উপদেশপুচক প্রস্থগরটারও : গতি প্রগো্লীয়। 

ইহাতে সমাজের বথেষ্ট উদ্নতি হইখে। এই সকল প্রক্োজন সাধদের নিমিত্ত 

সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার জতি আবস্ীক। এই সমিতিকে এই ক্ষা্যের 

ভার গ্রহণ করিতে হইছে। 

"কেবল অনুযাদে এই কা্ধ্য সাধিত হইবে ন|। বাঙ্গাল! ভাষায় ও ইংরাজি 

ভাষায় প্রবল পার্থকা আছে। কেবল সেই পার্থকযই একমান্র প্রতিবন্ধক নহে। 

বাঙ্গালীদের ও ইংরাঁজদের ভ!বগত পার্ধকযও জতি প্রযল। সেই ভাধ, সমাজে 

ও সাহিত্যে সততই পরিলক্ষিত হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দলীয় 

লেকের মধ্যে যের়প তাব বিদাম।ন, যেরূপ রীতি নীতি প্রচলিত, সেইদিকে 

ৃষ্ট রাখিয়া দাহিত্য গ্রচায় করিতে হইবে। এদেশীয় লোকদের ভাধ ক্গ্ুতি 

নীতি অনুসারে মাহিত্য-প্রচার ন|! করিলে তাহ। জনসাধারণের প্রা হইহে 

না। প্রত্যেক ভাষাতেই বাক্পন্ধতি আছে, বাকারহন্ত আছে, শব্দার্থ, 

জ্ঞ।নের গ্যায় সেই সকলে বাক্যা-র্হত্তের আন থাক। একাত্ত আবশ্বক। এই 

সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়! সাহিত্য প্রচার কয়| প্রয়োজনীয় ।” 

মিঃ প্র্যাট প্রাচীন সাহিত্য-পরিধদের উদ্দেস্থা সম্বন্ধে যে 

অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অতিপ্রায়ানূসারে কার্য 

করিয়া এই সমিতি বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট 

, সাহায্য করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ খুষ্টাৰ হইতে ছুই বৎসরের মধ্যে 

এই সমিতি ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সময়ে 

এ দেশের সাহিত্যের প্রতি লোকের কেঘন কাগ্রহ ছিল, জন 

সাধারণের কোন্ প্রকার সাহিত্য পাঠ করিতে ভাল বাসিত, এই 

সমিতির বিবরণী পাঠ করিয়া তৎসঘ্ক্ধে অনেক কথা জানা 

মাইতে পারে। 
তাহার! এই সিত্বাস্ত করিয়াছিলেন. 
(১) বর্তমান সময়ে এদেশে বেশী মূল্যের গ্রন্থ বিক্রীত হওয়া 

সম্ভবপর নহে। 

(২) গল্পের পুস্তক ও আমোদজনক পৃস্তকই এদেশের বর্তমান 
বাঙ্গালা গ্রস্থ-পাঠকগণের অধিকতর প্রিয় । এতঘ্তীত অপর 

শ্রেণীর পুস্তকের অধিক কাট.তি হয় না। 
(৩) সরল, মললিত ও আমোদজ্বনক গ্রন্থের কাটতি বেশী 

হয়, অথচ এই শ্রেণীর গ্রস্থ লেখা বড় সহজ নছে। ন্থুতরাং 

কেবল বাঙ্গালা ভাল জানিলেই চলিবে না, যেরূপ লাঁলিত্যপুর্ণ 
সরল রচনায় পাঠকগণের চিত্ব পরিতৃত্ব হ়্। তৃত্রপ ভাষাদ্ গ্রন্থ 
লিখিতে হইবে। 

ইহার! ফেরি ক্রিক গ্রন্থ বিক্রম্নের নিয়ম করিয়াছিলেন । 

: এমন কি এই সমিতি বেতন দিয়া স্ত্রীলোকের প্রারাও পর্জীগ্রামে 
গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া সাহিত্য প্রচার করিতেন। ইহাতে অস্তঃ- 

পুরের রমণীগণ সুলভ মুল্যে সহত্ব সুনীতিপূর্ণ ও সুখপাঠয গ্রন্থ 

জনক করিয়! বিশ্বাশিক্ষায় অনুরক্ত হইত্েন। 

সংস্কৃত কলেজের পর্ডিতগণ দ্বারা বাঙ্গাল! সাহিত্যের যথেষ্ট 

উন্নতি সাধিত হইয়াছে । সংস্কৃতি কলেজেও বাঙলা তাঁধার 

এনুঙ্গীলনের নিমিত্ত একটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। রেতারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বদ্দ্য- 

পাঁধ্যায় সেই সমিতির সদস্ত ছিলেন। তত্থ্যতীত আরও অনেক 

সদন্ত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অনেক সারগর্ভ প্রস্তাবনা! ও 

প্রবন্ধ প্রচার করিতেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কতিপয় পণ্ডিত 

বাঙ্গাল! ভাষার প্রক্কৃত পক্ষে পুি সাধন ঝয়েন। বলিতে কি 

তাহাদিগকে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের জগ্মদাতা বলিয়াও নির্দেশ 

করা যাইতে পারে। পণ্ডিত ভারাশঙ্কর, বিগ্তাসাগর এবং নাট্য- 

কার রামনারায়ণ প্রভৃতির নাম বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির 

ইতিহাসে চিরদিনই উজ্জলতম অক্ষরে বিলিখিত থাকিবে। 

এতগ্যতীত উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত হইতেই সাপ্তাহিক 

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র মুদ্রিত হইতে আরদ্ধ হয়। এই 

সকল সামরিক পত্র দ্বারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট 

উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গন্তে ও পঞ্ডে 

সংবাদ পত্র প্রচারিত হুইত। €করী প্রভৃতি মিশনারীগণ 

যুরোপীয় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল,খগোল প্রতৃতি বু বিষয়েরই 
বঙ্গান্গবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং যাহাতে ইংরাজী- 

অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের মধ্যে এই সকল খ্রস্থ প্রচারিত হয়, 
তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন । কেরী সাহেবের ৭সমাচারদর্পণ” 

রামমোহন রায়ের “সংবাদ্ধকৌমুদী” কোনও সময়ে শিক্ষিত 

ব্যক্তিগণ অতীব যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। রেতারেও 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্োপাধ্যয় মহাশয়ের বিস্বাকল্পপ্রম পাঠেও অনেকে 

যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতেন। কিন্তু করক্রমের অনেক পূর্বে 

“্চন্ত্রিকার” উদয় হয়। *চন্দ্রিক।” হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল, 
চত্ত্রিক দ্বারাও বার্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । 
ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের কবিতাপূর্ণ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলি 

লোকের সাহিত্য-পাঠ-তৃষ্। বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল। [সংবাদ, 

পত্র ও সাময়িকপত্রের বিস্তৃত বিবরণ ততৎতৎ শবে দ্রষ্টব্য ] 

১৮** থষ্টাব হইতে বিদ্যাসাগরীয় যুগের পূর্যব পর্যন্ত 

গাদা সাহিতোর প্রকৃতি । 

সপ্ত কলেজ 

সামগ্গিক পত্র 

এই সময়ের গন্ধ সাহিত্য প্রধানতঃ অন্গবাদসূলক | ইহাদের 

মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, অপর কতকগুলিগ্রন্থ 

ইংরালী গ্রন্থের অনুবাদ । পারসী প্রভৃতি তন্ঠান্ত ভাষার গ্রন্থের 
কম্ুবাদ সংখ্যা নিরতিশয় অল্প । পারমী হইতে অনুদিত গ্রন্থের 
মধ্যে তোতার টতিহাস গ্রন্থখানিই সৰিশেষ় উ্লেখযোগা। মূল 

্রন্থও ছুই ঢারিখানি প্রকাশিত হুইয়াঁছিল। তদাধো রাশরাম বন্ধু - 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (পুষ্টি ও বিকাশ) 
আপ 

এই সময়ে অনুপিত গ্রন্থ দ্বারাই বঙ্গদাহিত্য সম্পৃ্ট হইয়াছে। 
এই অর্ধ শতাবীকাল ব্যাপিয়া বঙ্গদেশে যে 

সকল প্রধান প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
সেই সকল গ্রন্থের এবং গ্রস্থকারগণের গ্রশ্থপ্রতিপাস্থ বিষয়ের এবং 

ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । পাঠকগণ 
ততপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, প্রায় অধি- 
কাংশ গ্রন্থই গ্রস্থ-বিশেষের অন্বাদ। উভয় ভাষায় প্রগাঢ় 

পাত্ডিত্য ব্যতিরেকে অনুবাদ অসম্ভব। সুখের বিষয় এই যে 

ধাহারা এই কার্ধ্য ব্রতী হইয়াছিলেন, ভীহাঁরা সকলেই স্থপপ্ডিত 

ছিলেন। কিন্ত ইহা অবশ্তই স্বীকাধ্য যে সে কালের অনুবাদ 

বর্ধমান সময়ের উপযোগী নহে। তখনও গগ্ভ-গ্রথনপ্প্রণালী 

সুশৃঙ্খল হয় নাই, তখনও সরল এবং সহজ কথায় মনোগত ভাব- 

প্রকাশে পপ্তিতগণের মধ্যে অনেকেই অসমর্থ ছিলেন। আমরা 
গ্রন্ব-পরিচয়ে সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি । 

উনবিংশ শতার্ধীর প্রথমার্ধে আমরা গগ্চে প্রধানতঃ ছুই 

প্রকার রীতি দেখিতে পাই। এক প্রকার--পঙ্ডিতী রীতি, 
অপর প্রকার খুষ্টানী রীতি। পণ্ডিতী রীতির 

স্রোত: কথক্মহাঁশয়দের কথকতার বেদী হইতে 
অবতরণ করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিপুলক্ষেত্রে 

প্রবাহিত হইতেছিল। রামমোহন রায় মহাশয়ই বাঙ্গালা গগ্- 

সাহিত্যে এই ভাষার প্রথম প্রবর্তক। তীহার গ্রন্থ কথকী 

ভাষায় গ্রথিত, উহাতে কোথাও অন্ুপ্রাসের ঘোর ঘটা, কোথাও 

বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদবিহ্ঠাস, কোথাও সুদীর্ঘ ছর্ব্বোধ্য জটিল 

বাক্যযোজন1, এবং সর্বত্রই সংস্কৃত শব্দের বিপুল ছটা , আবার 

কোথাও বা ব্যাখ্যার অনুকরণে শব্ববিস্তাস,এই সকল দোষ আধু- 
নিক পাঠকগণের পক্ষে নিরতিশয় অপ্রীতিকর ও ক্লেশকর বলিয়! 

উপলব্ধ হইবে। অধুনা যদিও সাহিত্য হইতে এই কথকী রীতির 
সম্পূর্ণ তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু কথক মহাশয়দের আসরে উপ- 
স্থিত হইলে এখনও এই ভাষার রসাম্বাদ করা যাইতে পারে এবং 

তাহাদের কথিত শান্ত ব্যাখ্যা লিখিয়া লইলে উহাতে ৬রামমোহন 

রায়ের যুগের বাঙ্গাল! সাহিত্যের আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারে। এই শ্রেণীর ভাষা সর্বত্রই সংস্কৃতবহুলা, স্থানে স্থানে 

অস্থয়াভাব ও ছুরহ্থয়-দোষ-ছষ্টা। 

থু্টানী রীতি ইহা হইতে অভি স্বতন্ত্র যুরোগীরদের 
মধ্যে ধাহার৷ বাঙ্গাল! শিক্ষা করিতেন এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা 

কর্সিতেন,ঠাহার। ইংরাজী পদ্ধতিতে বাঙ্গালা লিখিতেন,ইংয়াজীর 

রীত্যনুসারে তাঁহার! বাঙগালার বাক্যযোজন! করিতেন। ইহার 
নমুনা আধুনিক অধিকাংশ খুষ্টানী পুস্তকেই দেখিতে পাওয়! যায়। 
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অনুবাদ 

রীতি 

[ ২৩৩ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (পুষ্টি ও বিকাশ) 

প্রণীত “প্রতাপাদিতাচরিত্র” গ্রন্থখানি সর্বপ্রধান। কিন্ত 

৫৪ 

সস পিস পপ স্সসপী০ পিপ টি 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে যুরোপীয়গণ যে সকল 
বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থের রীতি পণ্ডিত" 

দিগের রীতি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও সেই সকল 

্রন্থেও সংস্কৃত শের বাহুলাই পরিলক্ষিত হয়। 

যদিও এই সময়ে কথিত ভাষায় বহুল পরিমাণে পারলী শব্ধ 

ব্যবস্থত হইত, কিন্তু কেবল রামরাম ৰস প্রতাপাদিত্য চরিত্র 

বাভীত অন্থান্ত গ্রন্থে পারসী শবের প্রয়োগ অতি অল্লই দৃষ্ট হয়। 
তবে মূল সংস্কৃত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্তন অবস্থাই 
ঘটিয়াছে। আমরা *ব্যাকরণ* শব্ধে উহার সবিস্তার আলো- 

চনা করিব। 

এই সময়ের সাহিত্যে বিভক্কিব নিয়ম নির্দিষ্ট রাখার স্ত্রপাত 

হইয়াছিল। বাঙ্গাল ব্যাকরণে৭ শ্মষ্টি হওয়ায় ব্যাকরণের 

নিয়মানুযায়ী বিভক্তি ব্যবহারের চেষ্টা প্রায় 

সকল গ্রস্থেই দৃ্ট হয়। এখন যেমন কেবল 
অধিকরণ কারকেই প্রধানত: "তে" "এ" "আয়" এই ত্রিবিধ 

বিতক্তির চিহ্ন ব্যবহত হয়, পুর্ধবে সেরূপ ছিল না। প্রায় 
প্রত্যেক কাঁরকেই এই চিহ্ন বাবত হইত। কিন্তু বিগত 

শতাবীর প্রারস্ত হইতে এইরূপ প্রয়োগ-পরিহারের সুত্রপাঁভ * 

হয়। করণ কারকেও “এ” “তে” গ্রড়ুতি বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত 

হইত, কিন্ত এই সময় হইতে “ছারা” “পিয়া” “কর্তৃক “করণক” 
ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্ন প্রচুররূপে ব)বন্থত হইতে আরব হয়। 

এই সময়ে “্যাইবাতে, খাইবাতে, আমারদ্িগের, তোমার- 

দিগের, থাকহ, করহ, হওন, যাওন, পাওত, হওত, করিলেক, 

ব্সদিলেক” ইত্যাদি কতিপয় পদগ্রায়োগ ব্যতীত ব্যাকরণ 

ঘটত পদে সবিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্রিয়া ও 

তদ্ধিত প্রভৃতি সন্বদ্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। আমরা 

ণ্বযাকবণ” শবে উদ্াাহরণসহ বাঙ্গাণা ভাষার প্রকৃতি সন্ধে 

বিচার করিয়া এই সকল কথার সবিস্তার আলোচন! করিব। 
আধুনিক খাঙ্গাল! সাহিত্য ঘা বিদ্যাসাগরীয় যুগ। 

রাঁম/ই পণ্ডিতের শুন্যপুরাণে, চণ্ডীদাসের “চৈত্যরপপ্রাপ্তি” 
নামক গ্রন্থে,এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুর কষুদর ধরশবরস্থে বলীয় গন্ধ 
সাহিতোর স্কুরণ, উৎপত্তি ও ক্রমকাঁশ পরিলক্ষিত হইতেছিল ) 

স্তনদ্ধয় শিশুর প্রথম বাকা-স্ক,রণের গ্তায় আধ-আধ ভাঙ্গা-তাঙ! 

অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ ভাবে গগ্ সাহিত্য ধীরে ধীরে স্বীয় শব-বৈত- 

বের পরিচয় দিতেছিল। অষ্টাদশ শতাবীর প্রারস্তেই উপনিষদ, 

নযায়দর্শন, বেদান্তদর্শন, স্ৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির বঙ্গান্ুবাদে বঙ্গীয় গস্ 

সাহিত্য ক্রমশঃই ভাবগৌরবে, বিষয়গুরুত্বে এবং রচনার উৎ- 

কর্ষে ভাবী মহিম! প্রকটনের সমুজ্জল পতাকা! উড্ডীন করিয়া 

বঙ্গীয় দাহিত্যসেবকদিগকে স্বীয় অভিমুখে আকৃষ্ট করিত্েছিল। 

শব 

বিভক্তি 



রর সম 

বাঙ্গাল! সাহিত্য (পুষ্টি ও. বিকাশ) 

অতঃপর মুদ্রপ-যস্ত্রের প্রভাবে, দেশের নবাগত শাসনবর্ভাদের 

প্রবত্ণে, মিশনারীদের আগ্রহে এবং দেশীয় প্রতিভার পূর্ণ সক্তিতে 

বঙ্গীয় গগ্ঠ সাহিত্যের সেই ক্ষুদ্র বরণ! ক্রমশঃই সম্পৃষ্ট ও 

পরিবর্ধিত হইয়| এখন শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের স্যার তরঙ্গ- 

রঙ্গে প্রবাহিত হ্ইয়াছ্থে। পর্বতছ্ছিতা নদী গিরিনির্ঝরের 

সলিলোৎসে শক্তি সংগ্রহ করিয়া! তরঙগ-রঙ্গে উছলিয়া৷ উছলিয়া 

প্রবাহিতা হইলেও যেমন দুকৃলস্থিত জল-প্রবাহে সম্পৃষ্ট হয়, 

বাঙ্গালা ভাষাও তন্্রপ সংস্কত ভাষার অমৃত-প্রবাহে সঞ্ীবিত 

ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও অন্তান্ত ভাষার শব্দ-বৈভবে ও ভাব- 

গৌরবে অধুনা মহা প্রবাহের মহীয়সী বিশীলতায় জগৎ সমক্ষে 

স্বীয় গৌরব প্রকটন করিতেছে । 

আমরা একথা অকুঠ চিত্তে বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা 

ভাষা এখন মহাশক্তিশালিনী । বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে, বিভিন্ন 

ভাষার সৌন্দপ্যে, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির সমবায়ে বঙ্গীয় 

সাহিত্য এখন ভাববহুল, সৌনদর্ধ্যসম্পন্ন ও সর্বপ্রকার শবা- 

সম্পৎশালী হইয়া জগতের উন্নততম সাহিত্যের সমান আসন 

গ্রহণ করিয়াছে। ভাগীরথী যেমন হিমালয়ের দুর গভীর কন্দর 

হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া 

ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করেন এবং বহুজনপদ অতিক্রম 

করিয়া অবশেষে শতমুখে সাগরচুষ্বনে কৃতার্থ হন, বাঙ্গাল! গ্- 

সাঁহিত্যও সেইকপ সন্বীর্ণ ভাবশ্রোতে উৎপন্ন হইয়! ক্রমশঃ 

গ্রাচীন পণ্ডিতবর্ণের পাণ্ডিত্যপ্রবাহে এবং তৎপরে মৃত্যু্রয 

ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সন্কীর্ণতা পরিত্যাগ 

করিয়াছে এবং বহু ব্সবস্থা অতিক্রম করিয়া, বহুবিধ বিষয়ে 

বিভক্ত হইয়া শেষে বিদ্ভাসাগর-সঙ্গম-লাতে রুতার্থ হইয়াছে । 

তাগীরধীর সাগরসঙ্গম-স্থল যেমন মহাতীর্ঘ স্বন্ধপ, উহ? যেমন 

সহশ্র সহম্র তীর্থযাত্রীর পবিভ্রতাসাধক ও পুণ্য প্রবর্ধক, বাজালা 

গন্ধ রচনার বিস্তাসাগরসঙ্গমও সাহিত্যিকগণের পক্ষে তাদৃশ 

মহাতী্থস্বূপ। যে রচনা এক সময়ে উৎকট, ছুর্বোধ, 

বিশৃঙ্ঘল, ও পূর্ব্বাপরসম্ধবর্জিিত ছিল, বিগ্যাসাগরসংস্পর্শে 

তাহা স্থললিত, সুখপাঠ্য ও নুসংস্কত হইয়া উঠিয়াছ্ছে এবং 

জগৎ লমক্ষে আপনার অনন্ত গুণগৌরব ও মহিমার পরিচয় 

দিতেছে । বিগ্তাসাগরের রচনায় বাঙ্গালাগপ্ত ললিত-মধুর 

শর্দাবলীর বিকাশ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে 

ঈশ্বরগুধের রচনা বথেষ্ট সরম ছিল, কিন্তু উহার অনুপ্রাসবহুল 

শব্াড়ঘর বিদ্যাসাগরের রচনালালিত্যে অন্তহিত হইয়াছে। বাঙ্গালা 

গন্ভ বিস্তাসাগরসঙ্জমের মহাতীর্থ-স্পর্শে একদিকে যেমন সরল 

কোমল ও সরস হইয়। উঠিম্লাছে,অপর দিকে উহার প্রন্ন গাতীর্যা 

ভানস্ত ভাব এবং শষবৈভব সাহিত্যিকগণের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও 

[ ২৩৪ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (পুষ্টি ও বিকাশ) 

গাসতীর্্য ও মাধুর্যোর যুগপৎ সমাবেশ করিয়া বিস্তাসাগর মহাশয়ই 
সর্ব গ্রথমে বাঙ্গালা গগ্ভ সাহিত্যকে চিরগৌরবার্থ বেশে জগৎ, 

সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাবীসাহিত্যসেবিগণ 

চিরকাল পরম পৃত্যপাদ বিদ্তাসাগরের শ্রীচরণ-রেণু প্ররণ করিয়া 

তাঁহার প্রীপাদপল্পে প্রেমভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। 

সাহিত্যের বর্তমান যুগ-প্রবর্তক এই মহাপুরুষের জীবনী “ঈশ্বর- 
চঙ্্র বিদ্যাসাগর” শব্ধে সবিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে । 

ঘঙ্গীয় সাহিত্যে ইংরাজী গ্রভাধ। 

কবিবর ঈশ্বরচন্ত্রগুপ্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা 

সাহিতোর প্রাচীন যুগের অবসান হয়। ইংরাজী শিক্ষার 
বন্তা প্রবাহে, ইংরাজী সাহিত্যের উচ্ছলিত তরঙ্গে, বঙ্গীয় 
সাহিত্যের প্রাচীন রীতি এককপ বিলুগত হইয়া যায়। বিগ্তাসাগর 

মহাশয় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও সেই মহাগ্রবাহের প্রবল 

আবর্তে আৰুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজী ভাব, 

ইংরাজী রীতি, ইংরাজী সাহিত্যের ভাব-প্রকটন-বৈভব, ইংরাজী 

সাহিত্যের কাব্যসৌন্র্য, ইংরাজী সাহিত্যের উত্তেজনাপূর্ণ 
মাধুর্য এবং ইংরাজী দর্শনবিজ্ঞানাদির গৌরবগান্তীধ্য বঙ্গীয়- 

সাহিত্যক্ষেত্রে সহসা প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। 

বিগ্ভাসাগর নিজেও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া! এদেশে 

ইংরাজী ভাব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন- এমন কি 

তাহার সাহিত্যিক ভাষা *সাধু ভাষা” বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ 
করিলেও উহাতে ইংরাজী রীতি এবং ইংরাজী সাহিত্যের 

ভাব-প্রকটন-বৈভব পর্ধ্যাপ্তরূপেই প্রবেশ করিল। রাজা রাম- 
মোহন রায়ের হৃদয়ে ইংরাজী ভাব যথেষ্টরূপে প্রবিই হইয়াছিল 

বটে, কিন্তু তাহার লিখিত ভাষায় ইংরাজী রীতি তেমন প্রবেশ 

লাভ করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহনের পরে যে সকল 

ব্যক্তি বাঙ্গালা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদের মধ্যে ডাক্তার 

কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাঞ্জেন্্রলাল মিত্র মহাশয়ের 

নাম উল্লেখযোগ্য । সংস্কত ভাষায় ও ইংরাজী ভাষায় এই 

উভয়েরই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বিবিধ 

ভাষায় স্থুপগ্ডিত ছিলেন, কিন্ত সেই পাগ্ডত্যে গর্বিত হইয়া 

তিনি স্বদেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা! বা ওঁদান্ত প্রদর্শন করেন 

নাই। তিনি ধর্্াস্তর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, খুষ্টান সমাজে 

জীবন যাপন করিতেন, ইংরাজী পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার 

করিতেন, তথাপি তাহার ভাষায় ইংরাজী রীতি এখনকার দিনের 

ভাষার গ্ভায় পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণমোহনের রচনাপ্রণালী 
তেমন সুদৃঢ় ও প্রাঞ্জল না হইলেও উহাতে বাঙ্গাল! সাহিত্যেয় 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইনি বিদেশীয় দর্শনবিজ্তান, 
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ভূগোল ও ইতিহাস প্রত্ৃতির বিবিধ অভিনব তত্বে বঙগতাষাকে 

সম্পৎশালিনী করিয়! তুলিয়াছিলেন। 

ডাক্তার রাজৈন্্লাল মিজ্রও কৃষ্ণমোহনের স্তায় ইংরাজী 

ভাষায় স্থপত্তিত ও বিবিধ শাঙ্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার তাষা 

অপেক্ষারৃত মার্জিত ও বিশোধিত। ব্লাজেন্দ্রলালের যদ্ধে বাঙ্গাল! 

সাহিত্য নানাবিধ প্রযজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে । তাহার 

শান্তজ্ঞান, তীহার গবেষণা এবং তাহার লিপি-ক্ষমতার সাহাষ্য 

না পাইলে বাঙ্গালা গদ্ধ এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবিধ জ্ঞান- 

রত্বের আকর হইয়া উঠিত না। 

ডাক্তার কষ্চমোহন ও ডাক্তার রাজেন্্রলাল বিগ্যাসাগর 

মহাশয়ের সমসাময়িক । কিন্তু ইহাদের রচনা বিষ্তাসাগর প্রভাবে 

প্রভাবিত নহে। বিগ্বাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে বাঙ্গালা 

সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব প্রতিমূহূর্তেই প্রবদ্ধিত 

বেগে পরিলক্ষিত হইতেছে । আধুনিক সাহিত্যের মজ্জায় 

মজ্জীয় ইংরাজী রীতি অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । বিদ্যাসাগর মহ!" 

শয়ের পরবন্তী লেখকগণ এই বিশাল শোতে ক্রমেই অধিকতর 

আকৃষ্ট হইয়াছেন। 

যে সময়ে বিগ্বাসাগর মহাশয় সুসংস্কত ও পরিশোধিত 

বীতিতে সংস্কত সাহিত্যের ললিত-মধুর শব্ধবৈভবে এবং 

সহদয়জনগণসস্ভোগ্য বিশাল উদারভাবে বঙ্গীয় সাহিত্যের 

সম্পুষ্টিসাধনে দিবানিশি গুরুতর শ্রম করিতে- 

ছিলেন, সেই সময় আর একটা উদীয়মান 

প্রতিভ! বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে তববোধিনী পত্রিকার কক্ষে ধীরে 

দীরে স্বীয় সমূজ্জল প্রভা বিকীর্ণ করিয়া সাহিত্যিকগণের হ্বাদয়ে 

বিপুল আশার উদ্রেক করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহার নাম 

অক্ষয়কুমার দন্ত। ইনি ১৭৪২ শকের শ্রাবণ মাসে জেলা বর্দ 

মানের অস্তঃপাতী চুপী নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জগ্প- 

গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৮পীতাম্বর দত্ত। 

অক্ষয়কুমার বাল্যকালে বাঙ্গালা লেখাপড়ার সহিত কি ধিছৎ 

পারসী অভ্যাস করিয্বাছিলেন। তাহার পিতার অবস্থা 

সচ্ছল ছিল না, জনৈক আত্মীয়ের অনুগ্রহে তিনি কলি- 

কাতার ৮গৌরমোহন আচ্যের ওরিএপ্টাল সেমিনারী নামক 

বিগ্ভালয়ে সতের বৎসর বয়সে প্রবিই হন। নিরতিশয় 

পরিশ্রম সহকারে আড়াই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী 

তাষায় জ্ঞান লাভ করেন। এ সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু 

হয়, সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে হাতত হইলেও তিনি স্বয়ং 

অধুশীলন করিয়া! ক্ষেত্রতত্ব, বীজগণিত, ভ্রিকোণমিতি, কোনিক 

সেক্সন্, ক্যালকিউলাম গ্রনৃতি গণিত, এবং এঁ গণিতজ্ঞান 

সাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান, ও ততৎসহ ইংরেজী সাহিত্য- 

ব্সক্ষয়কুমার দত্ত 
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বিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

তিনি প্রথমে গঞ্ত রচনা! করিতে আরম্ত করেন। অতঃপর 

প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়ত| 

হইলে তাহার অন্থুরোধে গন্ত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে 

তাহার গগ্ভ প্রবন্ধ গ্রভাকর পত্রে প্রকাশিত হইত। 

১৮৪৩ খুঃ অব্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়- 

কুমার দত্ত ১১ বৎসরকাল অবাধে উক্ত পত্রিকার সম্পাদ্কতা- 

কাধ্যে ব্রতী ছিলেন।'এই কার্যের ভার গ্রহণ করিয়! তিনি যেরূপ 

যত্বু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলঘ্বন করিয়াছিলেন, তাহা! বর্ণনা” 

ভীত। অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গগ্ভ রচনার রীতি আবিষ্কৃত 

করিয়াছেন, তত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত 

হয়। দেশছিতকর, সমাজসংশোধক এবং বস্ততত্বনির্ণাযনক বছল 

উৎ্কুষ্ট প্রবন্ধ তিনি লিখিয়! গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি 

ফরাসী-ভাষ। শিক্ষা করেন এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়! 

ছুই বংসর কাল রসায়ন ও উত্তিদশান্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন । 

১৮৫৫ খুঃ অন্ধ অক্ষয়বাবু তত্ববোধিনীর কাধ্য একপ্রকার ত্যাগ 

করিয়া মাসিক ১৫*২ একশত পঞ্চাশ টাক! বেতনে কলিকাতা, 

নর্শীলন্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত 

ছুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহার পূর্বাসঞ্চিত শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি 

পাইয়া তাহাকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। 

অক্ষয় বাঁধুর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিন ভাগ চারুপাঠ, ছুই ভাগ 

বাহা বস্তর সহিত মানব প্রক্কৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্মনীতি, পদার্থ- 

বিষ্যা, ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,--এই কয়েকখানি পুস্তক 

উল্লেখযোগ্য । প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ *বাহ বস্তর সহিত মানব 

প্রকৃতির সব্বন্ধবিচার” ও ধর্মনীতি এই তিন খানিই এক ধরণের 

পুস্তক। কু সাহেবের প্রণীত “কনষ্রিটাউসন অব. ম্যান” নামক 

পুস্তকের সার সম্কলনপূর্বক প্রথমোক্ত গ্রন্থ ছই ভাগ রচিত 

হয়। অক্ষয় বাবুর প্রায় সকল পুস্তকেই বহুল ইংরাজী শব্দ 

বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়াছে। 

-ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়” গ্রন্থথানি :উইলসন সাহেব 

প্রণীত *রিলিজিয়স্ সেকৃটুস অব. হিন্ুস্” নামক গ্রন্থ অবলম্বনে 

বিরচিত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় ধর্শাসম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতি- 

বৃত্ত অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে 

২৭শে মে তারিখে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হন। 

বিগ্ভাসাগর যেমন বাঙ্গালা গগ্ভ প্রাঞ্জল করেন, তত্ববোধিনী 

' সভার সংশ্রবে অক্ষয়কুমার সেইরূপ উহাকে ওজস্থিনী করিয়! 

তুলেন। অক্ষয়কুমারের গ্ভ আবেগময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ । বিস্তা- 

সাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা গগ্চে যে জীবনীশক্তি সমর্পণ 

করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ওজন্থিনী করিয়া তুলিয়াছেন, পরবস্থা 
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বিরচন করিতেছেন। পূর্ববঙ্গের সাহিত্যরথী প্রযুক্ত কালী- 
প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উক্ত ছুই মহাত্মার প্রদর্শিত পথে বিচরণ 
করিয়া ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । বিদ্ভাসাগর ও 

অক্ষয়কুমার; উভয়েই সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালা গ্ভ 
সাহিত্যকে শবসম্পদে শরশ্বধ্যশালিনী করিয়৷ তুলিয়াছেন, কিন্ত 

এই উভয়ের রচনা একভাবে গ্রথিত হয় নাই। একজনের রচনা 
কোমলতাপুর্ণ, অপরের রচনা উচ্ছাস-উদ্দীপ্রুনী । একটি লাবণ্য- 

ময় পু্চন্দ্র, অপরটা জালাময় মধ্যা্-তপন, একটা প্রশান্তভাৰে 

হৃদয় দ্গিদ্ধ করে, অপরটা প্রমত্ত ভাবে হৃদয় গ্রদীপ্ত করিয়া 
তুলে। কিন্তু উভয়ের রচিত সাহিত্যই ইংরাজী সাহিত্যের 

নিকটে খণী,_-উভয়ের রচনাই ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে 

গঠিত। কিন্তু অক্ষয়কুমারের সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট 
অধিকতর খণী, কেননা, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থ ও "প্রবন্ধ 

ইংরাজীর অনুবাদ। অথচ সে অনুবাদে মৌ'লকত্বের পূর্ণভাৰ 

বিরাজিত, পাঠের সময়ে উহা! অনুবাদ বলিয়াই মনে ধারণা 
করা যায় না। 

| এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিতাক্ষেত্রে আর একজন মহা- 

রথের আবির্ভাব হয়। ইনি বাঙ্গালা পথ্ঘসাহিত্যে এক বিশাল 

মাইকেল যুগাস্তর উপস্থিত করেন। ইহাৰ নাম 

মধূহ্দন দত্ব মাইকেল মধুল্ছদন দত্ত । ইনি শশ্সিতা নাটক, 

পল্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসশ্তব, একেই কি বলে সভ্যতা, 

বুড়ো শাঁলিকের ঘাড়ে রেঁ, মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা, রুথ্ণকুমারী 

নাটক, বীরাঙ্গনা, চতুর্দিশপৰী কবিতাবলী ও হেকটাঁর বধ এই 

১১ খানি গ্রন্থের রচয়িতা । ইহাদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও 

রুষ্চকুমারী এই তিনখানি নাটক। [বাঙ্গাল নাটক নন্বদ্ধ 

“নাটক” শব দ্রব্য । ] “একেই কি বলে সভ্যতা” ও “বুড়ো 

শাঁলিকের ঘাঁড়ে রে?" এই ছুইখানি প্রহমন অর্থাৎ হান্তরসো- 

দ্লিপক ক্ষুদ্র অভিনেয় পুস্তক । হেকটার বধ গস্ভে লিখত। 

তিলোত্বমাসম্তব ও মেঘনাদ বধ এই ছুইখানি কাব্য, আদ্যো- 

পান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। বাঙ্গাল! সাহিত্যে ইংরাজী 

প্রভাবের উত্রুষ্ট উদ্দাহরণ দেখাইতে হইলে মেঘনাদ বধ কাব্য- 

থানিই উহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ ৷ উহার ছন্দ মুরোপীয়, ভাব 

যূরোপীয়, রচনারীতি যুরোপীয়, স্থানে স্থানে উপমা উপমেয় 

প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও মুরোগীয়। ফরতঃ গ্রন্থকার একবারেই 

ঘুরোপীয় ছ'চে বাঙ্গাল! ভাষার এই নুপ্রসিদ্ধ কাঁব্যখাঁনি প্রণয়ন 

করিয়া! অমরকীত্তি রাখিয়। গিয়াছেন। 
মধুহদনের পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত। তাহার 

কবিতায় খাঁটি জাতীয় ভাব ও জাতীয় রীতি বিদ্কমান ছিল, 

[ ২৩৬ ] 
, পল ৮৬ ৭ পাপ পপ পপ পাল শশা পাস রে পপ শ্লোক টিপ শীট 

'  লেখবদিগের অনেকেই সেই আবর্শ অবল্ন 

বাঙ্গালা সাহিত্য (পুষ্টি ও বিকাশ) 

কিন্তু মাইকেল মধুনথদন দত্ত মহাশয়ের কাব্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ইংরাজী প্রভাবের পূর্ণতা! প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।” [ ইহার 
জীবনী, গ্রন্থের বিবরণী ও তৎ্মন্বন্ধে অভিমতাদি *“মাইকেল 

মধুহদন দত” শবে দ্রষ্টব্য । ] 

অতঃপর ৬ভুদেব মুখোঁপাধ্যায়, ৬রঙগলাল বন্যোপাধ্যায়, 

হরিনাভিগ্রামনিবাসী কুলীনকুলসর্বন্ব নাটক, নবনাটক, কুক্সিণী- 

হরণ প্রভৃতি নাটক প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ব ও রায় 

দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর প্রভৃতির নাম বঙ্গভাষার সাহিত্যে সবিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । ইহাদের জীবনী ও গ্রন্থসম্ব্বীয় বিবরণ তত্তৎ 
শবে দ্রষ্টব্য । 

অতঃপরে বাঙ্গাল! সাহিত্যের অপর একজন প্রতিতাশালী 

লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার নাম ৬প্যারীঠাদ মিত্র। 
বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ইনি *টেকাদ ঠাকুর” বলিয়া আত্মনাম 
গ্রকটন করেন । সহজ ভাবে কথোপকথনের রীতিতে প্যারীটা্ 

গছ লিখিবার প্রথা পরিপুষ্ট করেন। অনেকের বিশ্বাস ইনিই 

বুঝি এইরূপ ভাষার আদি প্রবর্তক। কিন্তু ইহার বনুপূর্ব্বে কেরী 

সাহেবের একথানি গ্রন্থে এইরূপ রচনার আদর্শ সর্ধবপ্রথমে 

দেখিতে পাওয়! যায়, মৃত্যুপ্তয় তর্কালঙ্কারের গ্রন্থের কোন কোন 

স্থলে এইরূপ ভাষার উদাহরণ ইতঃপূর্ব্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
কিন্ত চলিত ভাষার এরূপ সর্বাঙগসুন্নর গ্রন্থ তৎপূর্বে আর 

প্রকাশিত হয় নাই। 

কালীপ্রসন্ন সিংহ আলালী ভাষার অনুকরণে “হুতোম পেচার 

নক্সা” প্রণয়ন করিয়া সমাজে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন 

তাহার মহাভারতের বঙ্গান্থুবাদ বঙ্গদাহিত্যের এক অদ্ধিতীয় 

কীন্তি। [ তৎসন্বন্ধে "কালীপ্রসন্ন সিংহ” শব্দে দ্রষ্টব্য ।] সুবিখ্যাত 

বঙ্কিম বাবুও আলালী ভাষা সুসংস্কৃত করিয়া নব্যযুগে বাঙ্গাল! 

ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়া অমরকীর্তি রাখিয়! গিয়াছেন। 

তৎসন্বদ্ধে অতঃপরে আলোচনা করা যাইবে । 

বর্তমান সময়ে বীয় গদ্ক সাহিতাসেবীদের মধ্যে ছুই 

শ্রেণীর লেখক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লেখক 

বিগ্তাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অবলঘ্বিত রীতির 

অম্ুগামী। বিষয়ের গুরুতায় ভাষা-গাস্ভীর্যোর 

গৌরবময়ী মুর্তিধারণ করে এবং উত্তেক্রনা প্রকাশ করিতে 

হইলেও ওজস্ষিনী ভাষা ব্যতীত লঘু-তরল ভাষায় সে উদ্দেস্ 
সাধিত হয় না, এরূপ স্থলে বিগ্যাসাগরের বা অক্ষয়কুমারের 

প্রদর্শিত পথই অবলম্বনীয়। আবার জনসাধারণের চিত্ত- 
রঞ্জনের নিমিত্ত আলালী ভাষ! অতীব উপযোগিনী। এইরূপ-ভাষা 

পাঠকবর্থের পক্ষে অতীব গ্রীতিকরী। এই রীতিতে কেহ কেহ 

্মণ-বৃততাস্ত লিখিয়াও গাঠকগণের যথেষ্ট মনোরঞন করেন। 

পালা পপি 

দুই রীতি 



বাঙ্গাল! সাহিত্য (বর্তমান অবস্থা) 
শশা্শশপিসেশী পপ তত প্লাক পা পিট 

ফলত: এই ছুই রীতিই বাঙ্গালা ন্থসাহিত্যে প্রচলিত। প্যারী- 

টাদ মিত্র এই ভাষার আবদিগ্রন্থকর্তা | সুতরাং বঙ্গীয় গগ্ত 

সাহিত্যের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে তাহার নাম চিরন্মরণীয় 

হইয়া থাকিবে। 

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিতাক্ষেত্রের বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ 

৮/বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে পুর্ণচক্তের 

হ্যায় উদ্দিত হইয়া বাঙ্গীলা-সাহিত্যে যে 

সুধা বর্ষণ করেন, সাহিত্যের ইতিহাসে 

তাহা একবারেই অতুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালীর 

চিন্তা ও কল্পনা, উচ্থম ও উন্নত আশার পূর্ণবিকাশ স্বল-_ 

ইহাই এদেশীয় চিস্তাণীল সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের 

ধারণা । তীহারা বলেন, বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাহাতে 

প্রকাশ পাইয়াছে, আবার তিনি সেই কল্পনাকে মুস্তিমতী করি- 

যাছেন । বঙ্গসাহিত্যে বক্ষিমচন্দ্র কণজম্মা মহাপুরুষ । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে যুবোপীয়দের প্রভাবে পাশ্চাত্য: 

জ্ঞান ও পাশ্চাতা সন্যতার আলোকে সহসা বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত 

হইয়া উঠিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্য একদিকে 

যেমন অনেকগুলি সদগুণে সমুজ্জল হইল, আবার তাহার 

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি দোষও দেখা দিল। সমাজ বিশৃঙ্খল 

হইল, আবার সমাজে অভিনব বলেরও আবির্ভাব হইল। 

বিদেশীয় ভাবের জন্ুকরণ, বিদেশীয় পানাহারে প্রবৃত্তি, প্রবল 

হইয়! উঠিল ) আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বদেশপ্রিয়তা ও স্বদেশীয় 

তথ্য জানিবার ইচ্ছা! বলবতী হইতে লাগিল। এই পরম্পরের 

প্রতিঘাতী তরঙ্গে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও 

জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় ধন্ম ও জাতীয় কর্ম, জাতীয় আচার ও 

জাতীয় ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি সাহিত্যিকগণের চিত্ত আকুষ্ 

হইল। মধুস্থদনের জাতীয় সাহিত্যান্ুরাগ ইহারই নিদর্শন । 

তাহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও বিদেশীয় আচারে আচ্ছন্ন হইয়া- 

ছিল, কিন্তু তাহার" প্রতিভা জাতীয় ভাবেই পূর্ণবিকশিত 

হইয়া উঠিয়াছিল। 
মধুকুদন লিখিয় গিয়াছেন__ 

“হে বঙ্গ তাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, 

ত। লৰে ( অবোধ আমি ) অবহেল। করি, 

পর ধন লোতে মস্ত করিম ভ্রমণ 

পরদেশে তিঙ্গা বৃদ্ধি কুক্ষণে আচরি।” 

এই কথাগুলি কেবল একমাত্র মধুস্দনেরই সাহিত্য-জীবনের |. 

ইতিজ্লস নহে, ইহাতে সেই সময়ের বলগীয় সাহিত্য-ইতিহাসের 

মহাসত্য নিহিত রহিয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পক্ষে 

ফলশূন্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য উদ্যম ও উৎসাহ আমাদের পক্ষে 
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[ ২৩৭ ] বাঙ্গালা সাহিত্য (বর্তমান অবস্থা) 
সক ০৬. সস সপ পাপ শিপ তি তি 

মূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই বাঙ্গালী নিজ অবস্থা চিনিতে 
পারিয়াছে। বদ্ধিমচন্ত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রভাবের একটি 
শুভ বিকাশ। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়! দেশীয় ভাষার অন্ু- 

শীলন, জাতীয় সাহিত্যের সেবা! ও পাশ্চাত্য আদর্শ লক্ষ্য করিয়া 

স্বদেশের সেবা বস্িমচন্ত্রের প্রতিভার পুর্ণবূপে বিকশিত হ্ইয়া- 
ছিল। বদ্ধিম বঙ্গীয় সাহিত্যে নূতন যুগের গ্রবর্তক। তাহার 

্রস্থাবলীতে নূতন ভাবের শ্যষ্টি, নূতন চিস্তার পুষ্টি এবং অভিনব 
কল্পনার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া বঙ্গদেশে প্ররুতপক্ষে এক 
আনন্দ রব উঠিয়াছিল। তৃদেব বাবুও ইংরাজী গ্রন্থের অনু- 
করণে উপন্তান লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বন্কিমের মৌলি- 

কতা, সেরূপ কল্পনার ক্মনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য- 

চ্ছটা,সেরূপ মধুময়ী রচন ও গল্প চাতু্য্য বঙ্গীর গদ্ভসাহিত্যে আর 

কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য ও দেশীয় 
সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যে সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যে 

বল ও উদ্থম লাভ করিয়াছিলেন, যে মাধুর্ধ্য ও সৌন্দর্যে সাহার 

হৃদয় উদ্ভাসিত হুইয়! উঠিয়াছিল, যে স্বদেশান্রাগ তাহার চিত্ত 

ক্ষেত্রে উপান্ত দেবতার ন্যায় বিরাঞ্জ করিতেছিল, সেই সকল 

ভাবের সকলগুলিই তিনি তাহার সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়া 

রাখিয়াছেন। শেষ জীষনে বদ্ষিমচন্দ্র ধর্্সন্বন্ধীয় কয়েকথানি 

গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন। [ বক্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় দেখ। ] 

এই সময় হইতেই বঙ্গসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে শতমুখী গজ। 

প্রবাহের ন্যায় উচ্ছলিত তরঙরঙ্গে বিশাল আকার ধারণ করিয়। 
উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে । এই সময়েই ৬হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ছ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্ত্র বস্থ, শ্রীযুক্ত 

শিশিরকুমার ঘোষ,শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন,শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রমুখ সাহিত্য মহারথগণ শত শত সহচর সহযোগে বঙ্গসাহিত্য- 

তরঙ্গিনীর ধারা-প্রবাহ গৌরব-গর্বে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 
বর্তমান গগ্ভ-লাহিত্য প্রধানতঃ৬বস্কিমচন্দ্রের আদর্শে এবং বর্তমান 

গদ্য-সাহিত্য প্রধানত: শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। 

বঙ্গসাহিতোোর বর্তমান যুগের ইতিহাস লেখার সময় এখনও 

সম্পস্থিত হয় নাই, এখনও পূর্ণ উদ্ভমে, ভাব ও ভাষার শত 

বৈচিত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য প্রতিমুহূর্তে উৎকর্ষ সাগরের অভিমুখে 

প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়াছে। বাঙ্গালা পদ্চসাহিত্য বহুকাল 

পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু গগ্সাহিত্যের সে 

রূপ উন্নতি উনবিংশ শতাবীর পূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। উঁন- 

বিংশ শতাবীর প্রারস্তে ষে সাহিত্যের প্রচার হয়,সেই সাহিত্য এ 

শতাব্ীর শেষভাগে রচন1.গোৌরবে উন্নত, ভাব-প্রবাহে সমৃদ্ধ ও 



গ্গ্পির সপ 

বিবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে । বলিতে কি বর্তমান গদ্ধ- 

সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি ংইয়াছে। [ কবি, নাটক, সংবাদ- 

পত্র, সামক়িক পত্র গ্রভৃতি শবে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপরাপর 

বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

বাঙ্গালী ব্জদেশবাসী। 

বাঙ্নিধন, (ব্রি) দামভেদ। 

বাঙ্ধতী [শ্ত্ী)স্ততিরূপা বাগন্তস্তা ইতি বাচ মতুপ, ভীপ। 

নদী বিশেষ। এই নদী হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর হইতে 
বহির্গতা হইয়াছে, এই নদীর জল গঙ্গার জলের অপেক্ষা শতগুণ 
পবিত্র । এই নাতে শ্নান করিলে অথবা এই স্থানে মৃত্যু 

বিষুুলোকে গতি হইয়া থাকে। 

"হিমাদ্রেত্তঙ্গাশখরাৎ গ্রদ্ুতা বাহ্মতী নদী । 
ভাগীরথ্যাঃ শতগুণং পবিত্রং তজ্জলং স্মৃতম্ ॥ 

তত্র স্গাত্বা হরেলোকান্ুপল্পৃশ্ত বিবস্বতঃ। 
ত্যক্ত। দেহং নরা যাত্তি মম লোকং ন সংশয়ঃ॥* 

(বরাহপু* গোকর্ণমাহাত্্য ) 

“.. এই নদী নেপ|লরাজোর মধ্য দিয়া প্রবাহত। রাজধানী 

কাঠামাঠুর সপ্িকটে ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নগর পরিবেষ্টন 

পূর্বক পুনরাক়্ মিলিত হইয়াছে । [ নেপাল ও বাগমতী দেখ ] 

বাত্ধু (রী), বাকেব মধু। বাক্যরূপ মধু অতি নুমিষ্ট বাক্য, 
মধুর বাক্য । 

বাগ্ধুর (ত্রি) বাচা মধুরঃ। বাক্যে মধুর। “বাত্ধুরো 

বিষহাদয়ঃ” ( হিতোপদেশ ৭৪২৭ ) 

বাগ্রনস (ক্রী) বাক্ চমনশ্চ। বাক্যে ও মনে। হন্দসমাপে 
(অচতুর বিচ্ুরোতি। পা ৪1 ৪1৭৭) এই সুত্রা্সারে 

সমাসাত্ত অচ. করিয়া “বাজ্মনস” এইরূপ পদও হইয়া থাকে। 

শ্যস্ত বাত্সনসে শুদ্ধে সম্যগস্থপ্ডে চ সর্বদা । 

স বৈ সর্বনবাপোতি বেদাস্তোপগতং ফলম্ ॥৮ (মনু ২১৬০) 

বাঙ্ায় (তরি) বাক্ স্বরূপং, বাচংমরট। বাক্যাত্মক, বাক্যন্বরূপ। 

“ম্যরস্তজভ,গৈান্তরৈরেভিদিশভিরকবৈঃ | 
সমস্তং বাজ্সয়ং ব্যাপ্ত ত্রেলোক্যমিববিঞুনা ॥৮ ছেন্দোমঞ্জরী) 

ম, য, র, স, ত,জ, ভ,ন, গ, ল, এই দশটা অক্ষর 

ব্রৈলোক্যে বিষ্ণুর ন্যায় সমস্ত বাক্যে পরিব্যাণ্ড আছে পু ইহা 

গাগ্ঠ ও পদ্চভেদে ছুই প্রকার । 

প্গগ্ঠং পগ্খি।ত প্রাহুবরজ্ময়ং দ্বিবিধং বুধা £। 
গ্রাণুস্তং লক্ষণং পঞ্ং গণ্যং সংপ্রতি গণ্চতে ॥ছেন্দোমঞ্জরী) 

[ গগ্ভ ও পছ/ শব্ধ দেখ ] 

বাজ্ধয় (রী) পাপ, বাক্যস্বরূপ পাপ, বাক্যে যে পাপের অনুষ্ঠান 

করা যায়, তাহাকে বাজ্ময়পাপ কহে, এই পাপ চারি প্রকার 

পাকুষা, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বন্ধ প্রলাপ । ফাহারও কাহারও 

মতে এই পাপ ছয় প্রকার । যথা--পরুষবচন, অপবাদ, পৈশুল্ঠ, 

অনৃত, বৃথালাপ ও নিষ্ঠর বাক্য। এই ছয় প্রকার পাপ উক্ত 

চারি প্রকারের মধ্যে নিবিষ্ট থাকায় বিরোধ পরিহার হইয়াছে । 

প্পারুষ্যমনৃতঞ্ৈব পৈশুস্তঞ্চাপি সর্বশঃ 15 (মনু ১২১৬) 

“তথা পুরুষমপবাদঃ পৈশুগ্তমন্ৃতং বৃথালাপো নিষ্ট,রবচনং 

ইতি বাক্তয়ানি ফট, (তিথ্যাদিতব্ ) 
পরের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প, আচার, পরিচ্ছর্ণ, 

শরীর ও কর্মাদর উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে যে ধোব-বচন, 

তাহাকে পরুষ কহে। যে বাক্য শুনিলে ক্রোধ, সম্তাপ ও ত্রাস 

হয় তাঁহাও পরুষপদ বাচ্য। চঙ্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে চক্ষুহীন এবং 

ব্রাঙ্মণকে চাগ্ডালাদি বলাও পরুষ। পরুষবাকোর পরোক্ষ 

উদ্দাহরণের নাম অপবাদ, গুরু, নৃপতি, বন্ধু, ভ্রাতা ও মিত্রাদির 

সমীপে অর্থোপঘাতের জন্ত যে দৌষ-কথন, তাহাকে পৈশুন্ত 

কহে। অনৃত ছুই প্রকার অসত্য ও অসংবাদ। দেণরাষ্ট্ 

গ্রসঙ্গ, পরার্থ পরিকপ্পন এবং নর্মহাস প্রযুক্ত যে বাক্য তাহাকে 

ব্যর্থ-ভাসন, গ্রহ্থাঙ্গের উল্লেখ, অপবিত্র বাক্যঞএয়োগ, 

অশ্রদ্ধায় উচ্চাঁরত বাক্য এবং জ্রীপুরুষ মিথুনন্মরক যে 

বাক্য তাহাকে নিষ্টর বাক্য বগা যায়। এইন্ধপে ভচ্চারিত 

বাক্য বাত্ময় পাপ।* 

বাঙ্জয়ী (ত্্ী) বাক্সদ্-ভীপ,। সরস্বতী । 

বাগ্সাধুধ্য (ক্লা) বচো মাধুগ্যং। ব|ক্যের মধুরতা, সুমিষ্ট ঝাক্য। 

বাজুখ (বল) বাচাং মুখদিব। উপগ্ঠান। (অমর ) 

বাচ্ (ত্ত্রী) উচ্যতেংসৌ অনয়াবোত বচ, কিপ, দীর্থোহসম্প্র- 

সারণঞ্চ। ৯ বাক্য। 

“অহিংসয়েব ভূতানাং কাধ্যং শ্রেয়োহমুশীসনম্। 

বাক্ চেব মধুরা রক্ষা প্রযোজ্যা দনিচ্ছতা ॥৮ মেনু ২১৫৯) 
োসপীপসসপীশি পাপী পাশাপাশি পাটি 

ক শগুরেষ।ং দেশজ।|তরুলাবদ]|শএরণ বৃত্ত ।রপরিচ্ছদশরী রকণ্দরজী 'ধন।ং 

প্রত্যক্ষবোষবচনং পরুষঃ1” 

প্য্চচম্তৎ ক্রোধসংক্রাস্ত ভ্রাদসংজননং ব5:। 

পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং যচ্চাম্তচ্চ তদ।(বধম্॥ 

চুম্ম(নিতি লুণ্তাক্ষং চাও লং ব্রাঙ্গণেতি চ। 

প্রশংদ। নিননং দ্বেষাৎ পরুষান্ বিশিষ্যতে |” 

তেধ।সেব পর'ধবতণ।(ন।ং পরোক্ষ মুদাহরণং অপধাদঃ। 

গুরুনৃপতিবনধুতর।তৃ[মত্রকাসে অথে।ণঘ|তার্থং দৌধাথ্য।গনং গৈশুস্তং 

অনৃতং [ঘবিধং অমত/মণংবাদশ্চেতি। 

দেশরাষ্টপ্রসঙ্গচ্চ গরাথপরিকল্পন।ৎ। 

দল্মহ[সগ্রসগ[চ্চ ভ।দলং ষ/থুভবণং ॥ 

গুহাল।মেধা নংগ্জানাং ভীষণং নিষ্উউং খিছঃ। 

যদঅদ্ধ।বচে| না ভ্তরাপুংদে-মি থুনাশ্রয়ম্॥" ( তথ্যাদি তব) 



২ সরম্বতী। ( 
বাচ. (দেশজ) পরস্পরে প্রতিহবন্দিতায় নদীবক্ষে নৌকাযোগে 

গমন । ইহাকে সাধারণতঃ বাচখেলা বলে। নির্দিষ্ট স্থানে 

অত পৌ ছবার জন্ঠ বাজী রাখিয়া নৌকাচালন । 

বাঁচি (পুং) বাচয়তি গুণানিতি-বচ২ণিচ২অচং। 

বিশেষ, বাটামাছ। 
“ঈ[লশে। দিতগীবুষো বাচো বাচামগোচরঃ । 

রোহিতো৷ নো হিতঃ প্রোক্তে। মদ্গুরু মদ্গুরোঃ প্রিয়ঃ 0 

ইহার গুণ _স্বাছু, শিগ্ধ, শ্রেম্সবদ্ধক ও বাতপিত্তনাঁশক । (রাঁজব”্) 

বাঁচংযম ( পুং) বাচো বাক্যাৎ যচ্ছতি বিরমতীতি যম উপরমে 

( বাচিযমো ব্রত । পা ৩২।৭* ) ইতি খচ. বেচং যমপুরন্দরৌ। 

পা ৬/৩।৬৯ ) ইতি অমন্তত্বং নিপাত্যতে। ১ মুনি । (অমর) 

২ মৌনব্রতী, যিনি বাক্য সংযম করিয়াছেন। 

ণবাচংযমোহ প্রসাদঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্তেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্োতি” 

( ছান্দোগ্য উপৎ ৫1২৮) 

বাচংযমত্্ (ক্লী) বাচং যমস্ত ভাবঃ ত্ব। বাচংযমের ভাব বা 

ধর্ম, বাকাসংবম। 
বাচক (পুং) ব্যক্তি অভিধা বৃত্ত বোধয়ত্যর্থান্ ইতি বচ থল্। 

শন্দ। গ্রকৃতি ও গ্রভ্যর দ্বায়। শব্ধ বাচক্ হয়। 

“শন্ত্রে শব্স্ত বাচকং 1৮ (অমর) 

দ্বে বাচকে প্রকৃতিপ্রত্যয়দ্বারেণাৎণ্ত বাঁচকোগবাদিরূপঃ 

শাস্ত্রে ব্যাকরণে তর্কাদৌ চ শব্দ উচ্যতে ” (ভরত) 

মুগ্ধঝোধটাকায় ইহার লক্ষণ এইরূপ পাখত আছে,_- 

সাক্ষাৎ্রূপে যে সাঙ্কেতিক অর্থধাবণ কবে, তাহাকে বাচক কহে । 

মনত 

“সাক্ষাৎ সন্কেতিতং ঘোহর্মভিধর্তে স বাচকঃ 1” (ছূর্ণাদা ন) 

২খুল্। ২ কথক, পুরাণাদি পাঠক । 

বাক্ষণকে নির্বাচন করিতে হয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অগ্ঠবর্ণকে পঠক 

নিযুক্ত করিলে নরক হইয়া থাকে। 

দত্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যাননান্থবর্ণজমাদরাৎ। 

শত্থান্তবর্ণগাদ্রাজন্ বাচকান্সরকং ব্রজেৎ ॥” (তিথ্যাদিতব ) 

ঘিনি বাঁচককে পৃদা করেন, দেবতা তাহার প্রতি প্রসন্ন 

হন, ঘিনি পুরাণাদি পাঠ ক. ইবেন, তিনি পাঠককে সর্বদা 

সন্ত রাখিবেন। পুরাণাদি ।াঠকালে গ্রতিপব্ষ সমাপ্রিতেই 

পাঠককে উপহারাঁদি দ্বাবা পুজা কবিতে হয় ॥ 

“বাচকঃ পুভিতে| যেন প্রসন্ান্তন্ত দেবতা ।” 

তথ! 

প্ভ্রাত্বা পর্বসমাপ্রিঞ্চ পুজয়েদ্বাচকং বুধই | 

আত্মানমপি বিক্রীর য হচ্ছে সফলং ক্রতুম্ ॥(তিথ্যাদি তত) 

পাঠক যাহা পাঠ করিবেন তাহ! যেন বিস্পষ্ট এবং অদ্রত- 

বাচয়তীতি-বচ-ণিচ-থল্। 

অর্থাৎ যাহাতে পদ সকল স্পষ্টাক্ষরপদ অর্থাৎ প্রত্যেক পদ 

ও বর্ণ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, তত্প্রতি যেন তাহার লক্ষ্য 

থাকে । রসভাবের সহিত কলম্বরে পাঠ করিতে হয়, যেখানে 

যেরূপ রসভাবাদি নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই রসভাবাদি পাঠকালে 

পরিব্যন্ত হওয়া উচিত। তাহার পাঠ বিষয়ের অর্থ যেন সকলে 

বুঝিতে পারে। যিনি এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন, 

তাহাকে ব্যাস বলা যায়। 

“বিস্পষ্টমদ্রতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা । 

কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমস্থিতম্॥ 

বুধ্যমানঃ সদাত্র্থং গরস্থার্থ কৎনশো নৃপ। 

্রাহ্মণাদিষু সর্কেষু গরস্থার্থং চাপয়েনূপ | 

য এবং বাচয়েদ্বক্ষন্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥% 

তথাঁ-- 

“সপ্তন্বরসমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে। 

প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্ব।ন্ বাচয়েদ্বাচকো। নৃপ ॥” (তিথ্যাদিতব) 

যথাসময়ে সপ্ত্বরে রস ও ভাব প্রদর্শন করিয়। পাঠ করিতে 

হয়। পাঠ করিবার পুর্বে পাঠক প্রথমে দেবতা, ও ত্রাঙ্মীণের 

অর্চনা কিয়া পাঠারস্ত কবিবেন। 

“দেবার্চামগ্রতঃ কৃত্বা ত্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । 

গ্রন্থিঞ্ণ শিখিলং কুধ্যাদ্চকঃ কুরুনন্দন ॥” ( তিথ্যািত ) 

বাঁচকতা, বাঁচকত্ব (স্ত্রী লী) বাচকণ্ত ভাঁবঃ তল্-টাপ,। বাচকত্ব, 

বাচকের ভাব বা! ধর্ম, পাঠ, বাচন। 

বাঁচপদ (ক্লী) ভাবব্যঞ্ক বাক্য। 

বাচকাঁচার্য্য (পুং) জৈনাচার্্যতেদ |  (সর্বদর্শনসংগ্রহ ৩৪।৮ ) 

বাঁচকটী কী'বচরু,ধধির অপত্যন্্ী। গার্থা।(খতপথব্রা"১৪।৬৬।১) 

বাঁচরুবী (জ্ী)গাগা। [ বাঁচকুটা দেখ । ] 

বাঁচন (কী) বচ-ণিচ, লুাট,। পঠন» পড়া। পাঠ করিবার 
সময় বিশুদ্ধ চিন্তে অনন্যমন। হইয়া পাঠ করিতে হয়। 

শ্শুন্ধেনা-ভ্যচিন্তেন পঠিতব্যং প্রবন্ততঃ | 

নক. সিক্ত মনন! কার্যং স্তেত্রপ্ত বাচনম্ ॥” (বারাহীতন্ধ ) 

২ গ্রতিপাদন। 

"্শন্দে স্বভাবাদেকার্থেঃ গ্লেযোহনে কার্থবাচনম্॥” 

( সাহিত্য্ষৎ ১* পরিণ ) 

বাচনক (ক্লী) বাচনেন কাক্মতীতি-কৈ-ক। প্রহেলিকা। 

বাচনিক (শ্রি) বাক্যদুন্ত। 

বাচঙবশায় (তরি) নোম। (খকু ৯৩৫।৫ ) 

বচায়ত (ভি) বচণিচনতচ১। বাচক। 

বাঁচশ্রবস.( পুং) বাক্দাতা। | বাচশ্রবস্দেখ। এ 



. পপ পি 

বাচসাংপতি ( পুং) বাচদাং সর্ববিস্তারূপ বাক্যানাং পতি, 

অভিধানাৎ ঝষ্ঠ্যা অলুক্। বৃহস্পতি । (শবারক্কা” ) 

বাচস্পত (পু) বাচম্পতির গোত্রাপত্য। (শাখা ব
্রা ২৬।৫) 

বাঁচ্পতি (€পুং) বাচঃপতিঃ (ষষ্ঠাঃ পতিপুত্রেতি। পা. 

৮৩৫৩) ইতি ষঠী। বিসর্গস্ত স। ১ বৃহল্পতি। (অমর ) 

(ব্রি) ২ শব্বপ্রতিপালক। পবাচম্পতে নিষেধে মান্তাথা 

মদধরং” € খক্ ১০1১৬৬।৩ ) “হে বাচম্পতে বাচঃ শব্বন্ত পাল- 

ফিতৈব+ (সায়ণ ) 

বাচস্পতি, ১ দেবগুরু বৃহস্পতি । প্রবাদ, ইনিই চার্বাকদর্শনের 

মূল বৃহস্পতি ্ থত্র রচনা করেন। 

২ একজন প্রাচীন বৈয্লাকরণ ও আভিধানিক । হেমচন্দ্র, 

মেদিবীকর এবং হারাবলীতে পুরুষোত্তম ইহার কোষের উল্লেখ 

করিয়াছেন 

৩ একজন কবি। ক্ষেমেন্ত্রকূত কবিকাভরণে ই'হাঁর পরিচয় 

আছে। পূর্ণনীম__শন্দার্ণব বাঁচম্গতি। 

8৪ অধ্যায়পঞ্চপাদ্রকা প্রণেতা । ৫ বর্ধমানেন্দুঅধ্যায়পঞ্চ- 

পার্দিকারচয়িতা । ৬ স্থতিসংগ্রহ ও স্থৃতিসারসংগ্রহ সম্কলয়িতা । 

৭ আটঙ্বদর্পন নামক মাধবনিদানের টকা প্রণেতা ৷ ইনি প্রমো- 

দের পুর্ন । ৮ একজন শাকুনশান্তপ্রণেতা ৷ 

বাচম্পতি গোবিন্দ, মেঘদুতটাকারচ়িতা। 
বাচস্পতি মিশ্র, মিথিলাবাসী একজন পণ্ডিত। আচাঁর- 

চিন্তামণি, কৃত্যমহার্ণব, তীর্থচিস্তামণি, নীতিচিস্তামণি, পিতৃভক্তি- 

তরঙ্গিনী, প্রাযশ্চিত্রচিস্তামণি, বিবাদচিস্তামণি, ব্যবহারচিস্ত।মণি, 

শুদ্ধিচিস্তামণি, শৃদ্রাচারচিস্তামণ্ শ্রান্ধচিন্তীমণি ও ঘৈতনিরণয 

নামক গ্রস্থরচ়্িতা । এই শেষোক্ত গ্রন্থথানি তিনি পুরুযোত্তম 

দেবের মাতা ও ভৈরবদেবের মহ্ষী জয়াদেবীর আদেশে রচনা 

করিয়াছিলেন । এতট্টি্ন তাহার রচিত গয়াষাব্রা, চন্দন-ধেনুদান, 

তিথিনির্ণর, শব্দনির্ণয় ও শুদ্ধিপ্রথা নায়ী করখানি স্থৃতিব্যবস্থা 

পুস্তিকা পাওয়া যাঁয়। 

৩ কাব্যপ্রকাশটাকা-প্রণেতা । চণ্ীদাসের টাকায় ইহার 

মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৩ একজন বৈষ্ান্তিক ও নৈয়াফ্নিক। ইনি মার্ডগুতিলক- 

স্বামীর শিষ্য। ইনি তত্ববিন্দু, বেদাস্ততত্কৌমুদী, সাংখ্যতত্ব- 

কৌমুদী, বাঁচস্পত্য নামে বেদান্ত তবশারদী, যোগন্থত্রভাষ্য- 

ব্যাথ্যা ও যুক্কিদীপিকা (সাংখ্য ) নামে যোগ; স্যায়কণিকা- 

বিধিবিবেকটীকা, গ্াযতত্বাবলোক, গ্চায়রদ্বটাকা, স্তায়বার্তিক- 

তাৎপত্যট্টীকা, ভামতী বা শারীরক ভাষ্যবিভাগ গ্রতৃতি গ্রন্থ 

প্রণেতা ৷ সায়ণাচার্যয সর্ববদর্শনসংগ্রহে, বর্ধমান ন্তায়কুন্ুমাঞজলি- 

প্রকাশে এবং শঙ্করমিশ্র বৈশেধিক সৃত্রোপস্কার গ্রন্থে ইহার মত 

[ ২৪* ] 

[ ভবদেবভট্ ও হরিবর্দদেব দেখ। ] 

৪ ভাস্করাচাধ্যন্কত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রস্থের 
টাকাকার । 

বাচম্পত্য (তরি) বৃহম্পতির মতসমবন্বীয়। বাচম্পতিং দ্েব- 

পুরোহিত মন্ুজাতং বাচম্পত্যঃ। পুরোহিত-কর্ণাকর্তা | .*বুহ- 

স্পতির্থ বৈ দেবানাং পুরোহিতস্তমন্বন্তে মনুষ্যরাজ্ঞাং পুরোহিতা 

ইতি ব্রাঙ্গণে বৃহস্পতিং যঃ ন্ভূতং বিভর্তীতি মন্স্বৃহস্পতিপদস্ত 

ব্যাখ্যানাৎ।৮ (মহাভারত ১৩ পর্বে নীলকণ্ ) 

বাঁচা (ত্ত্রী) বাচ» ভাগুরি মতে টাপ,। বাক্য, বাক্। (ক্রিকা* ) 

দবষ্টি ভাগুরিরল্লোপধ্চাবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ | 

টাপশ্চাপি হলত্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশা! গিরা ৪” (কাতঙ্জ) 

বাচাট (তরি) কুৎসিতং বহু ভাষতে ইতি বাচ- (€ আলজা-টচে 

ব্ভাষিণি। পা ৫২১২৫) ইতি আটচ। বাচাল। যে 

অতিশয় কথা কহে। যে কন্তা অতিশয় বাচাঁল, তাহাকে 

বিবাহ করিতে নাই। 

“নোদ্হেৎ কপিলাং কন্তাং নাধিকাঙগীং ন রোগিনীম্। 

নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাঁচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥ মেনু ৩1৮) 

বাচারন্তন (ক্লী) ১ কথার আরম্ভ। ২ বাগালম্বন। 

বাচাল €ত্রি) বহু কুৎ্সিতং ভাসতে ইতি বাচ, (পা ৫২।১২৫) 

ইতি আল্চ। বহু কুৎসিতভাষী, পর্যযায়-_-অল্লাক, বাচাট। 

অমরটাকায় ভরত লিখিয়াছেন--স্থবহু ভাষীকেও বাচাল 

ব্লা যায়। 

দন্ুবহুভাষিণ্যপি জল্লাকাদয়স্ত্রয়ো বর্তাস্তে বাচাটো বাচাঁলো৷ 

জল্লাকঃ সুবহুভাষী স্তা্দিতি শ্লোকাদ্ধিপর্ধ্যায়ে বোপালিতঃ । 

"নিত্য প্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্। ইতি মুরারিঃ 

বাচালতা। ভক্ত্রী) বাচালন্ত ভাবঃ তল্টাপ,। ১ বাচালত্ব, 

বাচালের ভাব বা ধর্ম, অতিশয় বাক্যপ্রয়োগ । ২ ধৃষ্টতা । 

চলিত ফচ.কেমি, জেঠামি। 

বাচাবিরুদ্ধ (ব্রি) বাঙনিষমনশীল। ( নীলকণঠ ) 

বাচার্দ্ধ (ত্রি) ১ বাক্যে ডড়। যে কথায় পাকা। ২ চতুর্দশ 

মনস্তরোক্ত দেবগণভেদ ৷ (বিষুপু” ) 

বাচস্তেন (তরি) মিথ্যাবাদী । (খক্ ১০1৮৭1১৫ ) 

বাচিক (ত্রি) বাচঠক্। বাক্য দ্বার! ক্কত, বাকা দ্বারা যাহা 

অনুষ্ঠান কর! যায় তাহাকে বাটিক কহে। 

“শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্ধাতি স্থাবরতাং নরঃ। 

বাচিকৈঃ পক্ষিমুগতাং মানসৈরস্ত্যজাতিতাম্॥” 
( গ্রায়শ্চিততত্স্ব ) 

বাচিক কর্দোষ দ্বার! মনুষ্য পক্ষী ও মৃগত্ব প্রাণ্ড হয় 

একজন 



বাগেব বাক (বাচো ব্যান্বতার্থায়াং । 

(ক্লী) ২ সন্কেতোক্তি। 

পভৃত্যমেকং বণিগ বেগম প্রাহিণোদ্দত্ববাচিকস্ 1” 

(রাজতরিনী ৬৩৫) 

(পুং) বাচা নিশ্পন্নঃ ঠক । ৩বাক্যারস্ত। 

আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংল(পশ্চ প্রলাপক£। 

অনুলীপোহইপলাপশ্চ সনেশশ্চাতিদেশিকঃ | 

'অপদেশোপদেশৌচ নির্দেশো ব্যপদেশকঃ। 

ফীন্তিতা বচনারস্তাদ্ ঘ্বাদশানী মনীহিতিঃ ॥* (উঞ্জলনীলমণি) 

ৰাচিকপত্র (ব্লী) বাচিকন্ত সন্দেশস্ত প্র) ১লিপি। 

২ লংবাদ-পত্র । 

বাচিকহাঁরক (পুং) বাচিকত্ড সন্দেশন্ত হার: | ১ লেখন। 

(ত্রিকা* ) ২ দ্ূত। 

বাচিন (তরি) বাক্যযুক্ত । "আতিশব্ার্কবাটী” (সর্বদর্শমল+ ১৬৪) 

(ব্রি) বাচি বাক্যে যুক্তিষন্য। ১ বাগ্ী। ( অমর- 

ট্রাক! রামাশ্রম ) (শ্রী) বাচো বচসো! যুজিঃ ( বাগ্দিক্ পশ্ন্ো 
যুক্তিদগ্ডহরেবু। পা *াওা২১) ইত্যন্ত বার্ধিকোক্রা ঝষ্ঠ্যা 
অলুক। ২ বাগবর্শিত স্তাক্স। বাক্য দ্বারা যুক্তি দেখান। 

বাচোযুক্তিপটু তত্রি) বাছো যুক্তো বাক্দর্শিত্বন্যায়ে পটুঃ | 
ৰাগ্মী। ( অমর ) 

বাঁচ্য তত্রি) উচ্যন্ডে ইতি বচ-প্যৎ। “বচোহপবাসংজ্কান়াং ইতি ন 

কুত্বং। ১ কুংসিত। ২ হীন। ৩ বচনার্হ, বলিবার উপমুক্ত। 

“শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচযা গুরোরপি |” মেলমাসতৰ) 

তিন প্রকার শবের শক্তি__বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্ঙ্গ। অতিধা, 

লক্ষণ] ও ব্যঞ্কলা শক্তিত্বার! স্কিন প্রকার শবের প্রাততি হইস 

থাকে । যেস্থলে অভিধাশক্তি দ্বারা অর্থের প্রতীতি হয়, 

তাহাকে বাচা কহে। 

*র্থে বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধা মতঃ।” 

“বাচ্যোহর্যোহভিধয়! বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়! মতঃ | 

ব্যঙ্গ ব্যঞ্জনয়। তা: স্থ্যন্তিঅঃ শান্ত শক্তয়ঃ ॥” 

| (সাহিত্য * ২ পরি* ) 

(ক্লী) বচ-প্যৎ। ৪ প্রতিপাদন। 

গপরবাচ্যেঘু নিপুণঃ সর্ধ্বো ভবতি সর্বদা ।” € ধরণি) 
বাচ্যত। (স্ত্রী) বাচ্যন্ত ভাব; তল্টাপ,। বাচাত্ব, ৰাচ্যের 

ভাব বা ধর্ম । 

বাচ্যলিঙ্গ (তরি) বিপেষ্যপদের অন্থগত। বিশেষণ পদে ব্যাক- 
'্বণের নিয়মানুসারে পুর্বপদ্দের বাচ্য ও লিঙ্গের অনুগন্ধ 

হইয়। থাকে । 

বচ্যেলিঙ্গক (তরি) বাচালিঙ সং্ঞাবিক্ষিণ্। 

সু] 

বাচ্যবঞ্জিত (ক্লী) যেখানে কোন কথ! বলা উচিত, অথচ 
বলা হয় নাই, সেইরূপ নির্বাক অবস্থাকে কার্ধযবর্জিত বল! যায় । 

বাঁচ্যায়ন €পুং) বাচ্যের গোত্রাপত্য । (তৈত্তি” সৎ ৪1৩।২।৩) 
বাছ, কামনা । ভাদি* পরশ্মৈৎ লক সেট। এই ধাতু ইদদিৎ। 

লট্ বাঞ্ছতি। লিট বা, লুট্ বাঞ্িতা। লুঙ অবাহ্থীং। 
বাঁজ (ক্লী)স্বত। “বাচম্পতি বাজং নঃ শ্বদতু” ( শুরুযন্ুৎ ৯১) 

২ হল্ত। ৩ অনন। “যো দেবো! দেবতমে! জায়মানে! মহো। বাজেভি 
মহস্তিশ্” (খুকু ৪1২২৩) “বাজেভিরল্ৈঃ' (সায়ণ ) ৪ বারি। 

(মেদিনী ) ৫ সংগ্রাম। “সঙ্গিং বাজেষু ছুম্তরম্” (খক্ ৫1৩৫।১) 

€ বল। (ধক ৫৮৫২) (পুং) ৬ শরপক্ষ। (অমর) 
৭নিস্বন। ৮ পক্ষ । ৯ বেগ। (মেদিনী)১৭ মুনি। (বিশ্ব)। 

বাজকর্্মন্ (ব্রি) শক্তিযুক্ত কর্্রকারী। 
বাজকৃত্য (লী) যে কার্যে বল বা শক্তি আবশ্থাক হয়। 

বাজগন্ধায (ত্রি) শত্তিহীন ; যেখানে শক্তির গন্ধ মার নাই। 
বাজজঠর (ব্রি) হুরির্জঠর। ধৃতগর্ভ। 

বাঁজজিৎ (ব্রি) শক্তিজয়কারী (গুরুষজুঃ ৬।৭ ) 

বাজজিদ্ধি (ত্্রী) শক্তি, ক্ষমতা । 

বাঁজজিত্য। (শ্রী) অন্নজয়ী, শক্তিশালিনী। 
বাজদ (তরি) বাজং অন্গং দদাতি দা-ক। অন্নদাতা। “মল্গাক্গ 

বাজদা যুবং” (খুকু ১/১৩৫।৫) 'বাজদা বাজন্ত আন্ত 
দাতারৌ? ( সায়ণ ) 

বাঁজদাবন্ (তরি) অনদাতা | “ভুয়াম বাজদাবাং” (খক্ ১১৭1 

'বাজদাবাং অন্নপ্রদানাং পুরুষাণাং, ( সায়ণ ) 

বাজদাবর্ধস্ (ক্লী) সামতেদ। 
বাজদ্রবিণস্ (ত্রি) অন্ন ও ধনযুক্ত। (খক্ ৫8৩1৯) 

বাজপতি (পুং) ১ অন্পপতি। ২ অগ্নি। ( খুকু ৪1১৫।৩) 

বাজপত্বী স্রো) ১ অন্নরক্ষয়িত্রী। ২ ধেশ্ু। 
বাজপন্ত্য (ত্রি) অন্নপূর্ণ। (খক্ ৬৫৮২১) 

বাজপেয় (পুং ক্লী) বাজমন্নং স্বতং বা পেয়মত্রেতি। যক্জবিশেষ, 
এই বক্ত শ্রোতসপ্রসংস্থার অন্তর্গত পঞ্চম যজ্ঞ। 

“অগ্িষ্টোমোহত্যগরিষ্টোমো উক্থযোড়শী বাজপেয়শ্চ” 

(আশ্বলাফন শ্রোতনুজ্জ ) 
যিনি বাজপেয় ষক্ঞ করেন, তাহার স্বর্গ হইয়! থাকে । 

“যো বাজপেয়েন যঙ্জেত গচ্ছতি স্বারাজ্যং* (তৈত্বিরীয় ব্রাৎ ১।৩) 
বাজপেয়ক (ত্রি) বাজপেয় সমস্ধীয়। 
বাঁজপেয়িক (তরি) বাজপেরযক্ঞার্থ-পুত্রাদি আবশ্ঠকীয় দ্রব্য। 
বাঁজপেয়িন্ (ত্রি) ৯ বাজপেয়যজ্ঞকারী। ২ ক্রাঙ্গণদিগের 

উপাধি বিশেষ । 

শ১ 



*.. বাজশ্রবস্ 

বাজপেশস্ তত্র / অন্ন কর্তৃক অঙ্নিষ্ট, অনযুক্ত। 

“ধিয়ং জরিত্রে বাজপেশসম্” ( খক্ ২৩৪৬ ) 
বাজপেশলং বাজৈরন্লৈরাঙ্ি্ং ( সায়ণ ) 

বাজপ্য (পুং । পাণিন্যুক্ত-খধিদ্দেদ ৷ ( পা 8১৯৯) 

বাজপ্যায়ন (পুং) ৯ বাজপ্যেব গোত্রাপত্য। ২ বৈয়াকরণ- 

তের্দ। সর্ধ্বদর্শন ১৪৬১৭) 

বাজপ্রমহস্ (ত্রি ) ১ ধারা তেজন্বী, অতিশয় ধনবিশিষ্ট। 

“বাজপ্রমহঃ সমিষো! বরস্ত” ( খক্ ১১২১।১৫) 

“বাজ প্রমহ-বাজৈ ধনৈঃ প্রকৃষ্ং সহন্তেজো যন্ত” (সায়ণ) 

২হন্্র। (খাক ১১২১।১৫) 

বাঁজপ্রনবায় (তরি) অন্নোৎপাদনসম্বদ্ধীয়। (শতপথত্রা৫।২২৫) 

বাজপ্রসব্য (ঘ্ধি ) অন্নোৎ্পাদনীয়। 

বাঁজপ্রসূত (বি) হঞ্ডের নিমিত্ত প্রেরিতান্ন, ধিনি-হবিলক্ষিণ 

বািশষ্ট অন্ন প্রেরণ করিয়াছেন । *শবিষ্টা বাজপ্রস্থতা ঈষয়্ত 

মন্ম” ( খক্ ১1৭৮৪) “বাগ প্রন্থতাঃ প্রস্থতং ০প্রেরিতং বাজে 

হাবর্লক্ষণমন্ং ফৈস্তাদৃশা? ( সায়ণ )। 

ঘাজবন্ধু (পুং) বলপতি! 

বাজভশ্মন্ (ধরি) অল্প বা বণেব ভরণ যাহাতে হয়। 

“সথবীরাভিস্তিরতে বাজভর্মাভিং (খক্ ৮/১৯।৩* ) 

'বাজভর্দ্দভিঃ বাঁজীনাম্ মল্লানাং বলানাং বা ভর্ু ভরণং 

খা তা !শাভঃ ও সার়ণ )। 

বাজভন্মীয় (ক্লী) সামভেদ। 
বাঁজভূৎ (ন্লী) সামতেদ। (লাট্যাৎ ৬1১০৩ )। 

বাঁজভোজিন্ (পুং) বাজং ভুঙক্তে ইতি পিনি। বাঁজপেয় 

যাগ। ( শব্দরত্বাৎ )। 

বাজজ্ভর (ববি) হবির্ক্ষণানের তর্তী। 
“আশুং ন বাজস্তরং মজয়ন্তঃ৮” ( খক্ ১৬৪৪৫) 

বোনশ্তরং বাজন্ হবিরিক্ষণানস্ত ভর্ভতারং, সংজ্ঞায়।ং 

ততুব্জীত । (পা ৩২।১৬) বাজশব্ধে কর্গ্ুপপদ্ে খচ্, 

( পা» 5৬৭ ) ইতি মুম্।/ (সায়ণ)। 

বাঁজরত্র (মি) ১ উত্তম অন্যুক্ত। ২ খাভু। ( খক্ ৪৩৪২) 

বাজরত্ৰাঘন । পুং) সোমশুত্মনের অপত্য। ( এতরেয় ৮২১) 

বাঁজি”ও ( পুং) পাণিঙ্থাক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা 8১১৫৪) 

বাজবতায়নি ' প্ূং ॥ বাজবতের গোত্রাপত্য। 

বাঁজবহ (ত্রি)১ বলকারী। ( খক্ ১৩৪৩) 

২ অন্নযুক্ত । ( খক্ ১১২০৯) 

বাজশ্রব ( পূং) খষিভেদ । ( বিষুপুরাঁণ ) 

বাজ'শলস্ : বর. ১ মনুষ্য লোক হইতে প্রেরিত অন্ন। 

পাঃশ্রবস গ্ভবুক্ত বহিষঃ৮ ( ক ৩২৫) 

[ ২৪২ ] 

'বাজশ্রবসঃ মন্ুয্যেভ্যঃ প্রেরিতান্নং (সায়ণ ; 

২ অগ্নি। 

বাজশ্রবস ( পুং) বাজশ্রব বা বান্সশ্রবস্ ধধির গোত্রাপত্য । 

বাজশ্রুত ত্রি) অন্নের সহিত বিখ্যাত মনুষ্য, ধনদ্বারা! 

বিখ্যাত মন্ুষা। 

“বাজশ্রুতাসো যমজীজনন্” ( খাক্ ৪ ০৬।ঘ 

'বাজশ্রতাসে! বাজৈরসহু বিখ্যাত1£, , সায়ণ )' 

বাজস (ক্লী) সামভেদ। 

বাজমন (পুং) ১ শিব। ২বিষু। ৩ বাজসনেয় শাখাঙুক্ত। 

বাজমনি ( পুং) ১ অন্নদাতা। 

“রাজসনিং পৃরিদং তৃর্ণিমপ্ত,রং” । খাক্ ৩৫১২ ) 

'বাজসনিং বাজস্ত অন্স্থ সনিং দাতারং' (সায়ণ ) 

২ শুর্য্য। 

বাজননেয় পুং) জনমেজয় কৃত বেদার্থগ্রস্থ। মত্স্তপুরাণে লিখিত 

আছে,-_বৈশম্পায়ন শাপে এই শাখা বিনষ্ট হইয়াছিল। (মতস্তপু*/ 

বাজসনেঃ সুষ্যন্ত ছাত্রঃ, বাজসনি-ক্। ২ যাজ্ঞবন্ধ্য। 

“আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনেয়েন বাঁজ- 

বন্ধ্যেনাখ্যায়াস্তে” (বৃহদারণা্ক উপ) 

| বাঁজসনেয়সংহিতা। সতী) শুরু বু্বেদ | [ যহুর্কেদ দেখ । | 
বাজসনেয়ক । ত্রি) বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী। 

বাজসনেয়িন্ (পুং ) বানসনেয়েন প্রোজং বেদম্তযস্তেতি 

ইনি। যজজুবেদী। 

“আর্ধক্রমেণ সর্বত্র শৃপ্রা বাজসনেয়িনঃ। ইতি মহাজন- 

পরিগৃহীতবচন|ৎ যজুব্বেদৰিধিনৈব কর্ম কুর্শ,2/ ( মলমাসত্ষ) 

শূর্রদিগের সমস্ত কাধ্য যজুর্কেদানুসারে হইয়া থাকে, 

এইজন্য উহা'দিগকে বাজননেয়ী বল৷ ষায়। রর 

বাজস্ ( ত্রি) অন্ন। “ধিয়মশ্বসাং বাজসামূত” ( খক্ ৩৫৩১০ ) 

“বাজনা মন্নানাং (সায়ণ ) 

বাজনাতি (ভ্ত্রী) সংগ্রাম, যুদ্ধস্থল। 
*লোভবত্তং বাজসাতৌ? ( খক্ ১/৩৪।১২) 

'বাজসাতৌ সংগ্রামে (সায়ণ ) 
২ অন্নলাভ। 

গপরশ্মৈ বাজসাতয়ে” ( থক্ ৯৪৩1৬ ) 

'বাজসাতয়ে অন্নলাভায়' (সায়ণ ):% 

বাজসামন্ (ক্লী) সামভ্দে। 

বাজস্কৎ (ব্রি) বাজং সংগ্রামং সরতি শ-কিপ্ সংগ্রামসাণ, 

যুদ্ধে ঘাওয়া। “ন বাজচ্ছৎ কণিক্কতি” ( খাকু ৯৪৩৫) 
“বাজল্যৎ সংগ্রামসরণঃ' ( সায়ণ ) 

বাঁজঅভ্রজাক্ষ (পুং ) বেণরাজ। ( বিষুঃপুরাণ ) ৃ 



৯৮৯ ৯৯ 

ধাঁজআঅ্বব €(পুং) [ বাজশ্রবস দেখ ] 

বাজিকেশ (ব্রি) জাতিবিশেষ। (মার্কপুপ ৫৮/৩৭ ) 
বাজিগন্ধ। তত্র) বাজিনো ঘোটকম্ত গন্ধোইস্যান্তামিতি, অচ২ 

টাপ। অশ্বগন্ধা। ( রত্বমালা ) 

বাজিগ্রাব ( পুং) রাজপুত্রভেদ। 
বাজিত 'ত্রি শর্ধিত। 

বাঁজিদন্ত (পুং) বাজিনাং দস্তইব পুষ্পং 
( রত্বমাল। ) স্বার্থে কন্। বাজিদস্তক, বাঁসক। 

বাজিদৈত্য (পুং) অস্থরভেদ, কেশীর পুত্র । 

বাজিন্ (পুং ) বাজো-বেগোবস্তযস্তেতি বাজ-ইনি। ১ ঘোটক। 

যস্ত। বাসক। 

€ অমর 9 

“শতৈস্তমক্ষামণিমেববৃত্তিভি- 
রিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ 1৮ (€ রঘু ৩৪৩)। 

বাঞ্জঃ পক্ষোহস্ত্যস্তেতি। ২বাণ। ৩ পক্ষী। (অমব) 

৪ বসাক । ( শব্দরত্বা) 

বাজতি গচ্ছতীতি বাজ-ণিনি। (ত্রি) « চলনবিশিষ্ট। 

“বাজী বহস্বাজিনং জাতবেদে দেবানাং” (শুকুষজু* ২৯1১) 

'বজতি বাজী বজজ-গতৌ চলনবান্' ( মহীধর ) 

বাজমন্ুমন্তান্তীতি । ৬ অন্নবিশিষ্ট, অনযুক্ত | 

“তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ? ( খক্ 0২1১৪ ) 

'বার্িনং অন্নবস্ঞং (সায়ণ ) 

বাজঃ পক্ষোহস্তেতি | ৭ পক্ষবিশি্ট । (ভাগবত ৪1৭৯৬) 

বাঁজিন ( ক্লী) আমিক্ষামত্ত। ছানার মাত, ছানার জল। ( হেম) 

ইহার গুণ-_মুখশোধ, তৃষ্ণা, দাহ, রস্কপিত্ত ও জরনাশক, লঘুঃ 

বল ও রুচিকর। ( ভাবপ্র” ) 

“সোম্ন্ত রূপং হবিষ আমিক্ষা বা!জনং মধু” (শুক্লুযজু ১৯1২১) 

২ ছবিঃ | “বাজীবওন্ বাঁজিনং” শুক্লুষজু ২৯১ 9 

“বা'জ-* ৫1বঃ? । মহীধর 

(15) 5 অর্থ | (কৃ ১০1৭১।৫) 

বাজিনা (শ্রী) বাজিন্ভীপ,। ১ অশ্রগন্জা। ২ ঘোটকী। 

পর্য্যায় -বড়বা, বামী, প্রস্থকা, আর্তবী। হার ছুপ্ধ গুণ_ 

রুক্ষ, এম, লবণ, দীপন, লঘু, দেহছ্ছোপাকর, বলকর এবং 

কাস্তিবদ্ধক। দধিগুণ- মধুর, কষায়, কফপীডা ও মুর্াদোষ- 

নাশক, রুক্ষ, বাতবর্ধক, দীপক ও নেব্রর্দোবনাশক। 

সৃতগুণ-_-কটু, মধুর, কর্ধাঙ্। ঈষদ।পন, মৃচ্হানাণ। শক ও 
বাতবদ্ধক। (বাঞান” ) 

বাজিনবেৎ (1 অন বা বলাধাশষ্ট | 

'অশ্বিনৌরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ* ( খকৃ১।১২০।১৯ ) 

'বাজিনীবতোঃ বাজোহনং বলছ বা তদ্বৎ ক্রিয়ামতোঃ 

অশ্বিনেশঃ? (সায়ণ ) 

বাঁজিনীবন্থব (ঘি) বািনীবৎ, অন বা বলবিশষ্, বর্ন । 
২১ ০৯ ১ ১৯ চু 

*সোমং পিবতং বাঁজিনীবন্থ” (ক ২৩৭৫ ) 

'বাজিনীবস্থ বাজএব বাজিনী অন্নেন বাসযিতারৌ বল- 

বদ্ধনৌ বা' (সায়ণ ) 

বাজিনেয় (পুং) বাজিনীপুত্র ভরঘাজ। 

“ত্বাং বাজীহবতে বাজিনেয়ো” €খাকু ৬২৬২) 

“বাজিনেয়ো বাজিন্তাঃ পুত্রো ভরঘাজঃ, ( সায়ণ ) 

বাজিপুষ্ঠ (পুং) বাজিনঃ পৃষ্ঠমিব আক্কৃতিরন্তেতি । ১ অল্লান- 

বৃুক্ষ। ( শব্দচ” ) ২ অশ্বের পৃষ্ঠ । 

বাঁজিভ । ক্লী অঙ্গিনী লক্ষত্র। (বৃহতৎ্স+ ২৩1৯ ) 

বাঁজিভক্ষ (পৃং ) বাক্সিভির্ক্ষ্যতে ইতি-তক্ষ-কর্ম্ণি ঘঙ,। চগক। 

বাজিভৌজন । পুং ) বাজিভিতোজ্যতে ইতি ভুজ কর্মণি লুাটি। 

মুদগ । (রাজনি” ) 

বাজিমৎ । পুং ) পটোল। (রত্বমালা ) 
বাজিমেধ (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। 

বাজিষেষ (পুং' কালভেদ। 

বাজিরাঁজ (পুং) ১ বিষ । 

বা,ংজবাহত কী পন্দান্দে। ইহাৰ প্রাতি চবপে ২৩টা অক্ষর, 
খপ ১ হত ৮ ও -৩ অক্ষর লঘু ও তত্তিম্ন গুরু । 

বাঁজব91 উত্তর) ১ অশ্বখ। ২ ঘোড়ার গু। 

বাজিশক্রে (পুং) অশ্বমার বৃক্ষ । 

ব।জিশাল। (ত্ত্রী) বা'জনাং শালা গহ:। অশ্বশালা, ঘোটক- 

গৃহ । চলিত আস্তাবল, পর্যায় মন্দুরা । ( অমর: 

“কান্বোজানাং বাজিশালা জায়স্তে স্ম হয়োজ্ঘিতাঃ 1” 

(রাজতরঙ্গিণী ৪1১৬৬ ) 

বাজিশিরস্ €পুং) ১ দানধভেদ | হরিবংশ ) 

বাঁজিসনেয়ক (ত্রি) বাজমনেয়ক। 

বাজীকর (ব্রি) ১ বাজীকরণ রসায়ন-প্রস্ততকারী। ২ তৌতিক 

ক্রিষা বা ব্ায়ামাদি কৌশল-গ্রদর্শনকারী | 

বাজাকরণ ( ক্লী) অবাজী বা জীব ক্রিয়তে হনেনেতি কৃ-লুা, 
অভূততস্ভাবে চি। বীধ্যবৃদ্ধিকর। ইহার লক্ষপ__ 

শ্যদ্দ্রবাং পুরুষং কুর্য্যাৎ বাছিবৎ স্থরতক্ষমম্। 

তদ্বাজীকবণমাখ্যাতং মুনিভিভিষজাং বরৈঃ ৮ 

( ভাবগ্র” বাজীকরণাপি” ) 

ষে দ্রব্য সেবন করিলে পুরুষ অশ্বের ন্যায় স্ুুবতক্ষম হয়, 

অর্থাৎ যে ক্রিয়া দারা অশ্বের স্তায় রতিশত্তি বদ্ধিত 

হইয়া থাকে, তাহাই বাজীকরণ। স্বভাবতঃ যাহাদের রতি- 
শক্তি অল্প এবং অতিরিক্ত জ্্ীসহবাসাদি দুক্ষিয়া দ্বারা যাহাদের 

রতিশক্তির হীনতা ঘটিয়াছে, তাহাদের বাজীকরণ ওঁষধধ সেবন, 

» অশ্ববর 



বাজীকরণ 

বিধেক়। শরীর মধ্যে শুক্র ধাড়ুই শ্রেষ্ঠ এবং এই ধাঁড়ু শরীর 
পোষপের একমাত্র প্রধান, কুতরাং এই ধাতুর অন্নস্তা হইলে 
বাঁছান্ে এ ধাতু বৃদ্ধি হয়, এইরূপ উপায় অবলবন কর! সর্ধতো- 
তাবে বিধেয়। শুক্র ক্ষয় হইলে সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া 
অকালে শরীর নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এইজগযগ বাজীফরণ 

গুধধাদি সেষন দ্বারা ক্ষীণ শুক্রের পূরণ কষা নিস্তাত্ত প্রয়োজন । 

সাধারণততঃ_ত্বৃত, হুপ্ধ, সাংন প্রৃত্ধি পুষ্টিকর 'আছার 

উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাজীকরণের প্রয়োজন 'জনেক্ক 

পরিমাণে লিন্ধ হয়। যে লকল জরব্য মধুর রস, লিখ, পৃষ্টিকারক, 
ৰলবর্ধক ও ভৃত্রিজনফ সেই সকল পদার্থ সাধারপতঃ বৃষা বা 
ৰাজীক্ষরণ নাঙ্গে অভিহিত । প্রিক্সততনা এবং অগগস্ক! সুলায়ী 

বব্তী রমনীই ৰাজীকরণের প্রথম উপাঙ্গান। তাবপ্রকাশে 

লিখিস্ক আছে যে, ক্লৈব্য অর্থাৎ ক্লীৰভা ( শুরন্তশক্কি ) উপস্থিত 

হইলে বাজীকরপ উব লেবন করিতে হয়, এইজন্ত বাজীকরণের 

ধরথমে ক্লৈব্যর লক্ষণ, সংখ্যা গ নিদান বলা যাইতেছে__ 

“ক্ঞত্র গসঙ্গাৎ *কুব্যস্তা লক্ষণং সংখ্যাং নিদা নঞ্চাক্__ 

ক্লীবঃ স্তাৎ স্ুরতাসক্তশ্ষ্কাবঃ ক্লেব্যমুচ্যতে ॥ 

তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদদানং তশ্ত কথ্যতে | 

তৈস্তৈর্ভাবৈরঝবন্ৈস্ত রিরংলোর্ন সিক্ষতে ॥ 

ধ্বজঃ পতত্যধো নৃপাং ক্লৈৰ্যং সমুপজার়তে। 

হেব্য স্ত্রীসংগ্রযোগাচ্চ ক্লৈব্যং তল্মানসং স্ৃতম্॥* 
(ভাবগ্র" বাদীকরণাঁধি* ) 

মানব সুরতক্রিয়ায় আসক্ত হইলে তাহাকে ক্লীব কছে, 

ক্লীবের ভাব ক্লৈবা, এই ক্লেব্য * প্রকার। ইহার নিদানানি 

এইরূপ £__-ভয়, শোক ও ক্রোধাদি কর্তৃক কিংবা অন্বন্ত সেবন 

হেতু অথব| অনভিগ্রেড! হেয্যা জীর সহিত মৈথুন করিলে 

মনের শ্রীতি না হুইপ! বরং অনুস্থতা জল্মে। ইহাতে লিঙ্গের 

উত্তেজনা শক্তি রহিত হয়, তখন তাহাকে মানস-ক্ৈব্য কহে। 

ভতিরিভ কটু, আনন, লবণ, ও উঞ্চ দ্রব্য সেবনে পিত্ববৃদ্ধি 

হক গুক্র ধাতু ক্ষয় হয়। ইহাতে শিক্পের উত্তেজনা রহিত হইলে 

তাঁহাকে পিত্বজ ক্লৈব্য কহে। যে ব্যক্তি বাজীকরণ ওধধ সেবন 

না করিয়া অতিরিক্ত মৈথুনাশক্ত হয়, তাহারও গুক্রক্ষয় হেতু 
ক্লৈব্য জগ্মে। বলবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত কামাশক্ত হইলে যন্তরপি 

: মৈথুন না করিয়া শুক্রবেগ ধারগ করে, তাহা হইলেও তাহার 

গুক্র শ্ত্ধ হেতু ক্লৈবা রোগ জন্মে । জন্ম হইতে ক্লৈব্য হইলে 

বাঁজীকরণ ওঘধ সেবনে কোন ফল হয় না। বীর্ধ্যবাহিনী শিরা- 

চে হেতু যে ক্লৈর্য উপস্থিত হয়, তাহা ও জসাধ্য। 

সাধাক্রেবয রোগে হেতুর বিপরীত কার্য করা বিধেয়,, 

* কারণ নিদান পরিবর্জনই সর্বপ্রকার চিকিৎসা হইতে শ্রেষ্ঠ 

[ ২৪৪ ] বাজীকরণ 

তৎপরে তাহাদের বাজীকরণ ওঁধধ সেবন বিধেয় | 

“নরো! বাজীকরান্ যোগান্ সম্যক্ শুদ্ধো নিরাময়ঃ। 
সঞ্থত্যত্তং প্রকুব্ধীত বর্ধাধূত্স্ত যোড়শাৎ॥ 

জাযস্কামে! নরযনত্রীতিঃ সংযোগং কর্ত,মর্তি |” ( ভাবপ্র* ) 

বানবগণ উত্তমরূপে কায়া শোধন করিয়া ১৬ বৎসরের পর 

৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত বাজীকরণ ওঁষধ সেবন করিবে। অবিশুদ্ধ শরীরে 

ৰাজীকরণ ওধধ সেবন বিধেয় নহে, তাহাতে নানাবিধ শরীরের 

অনিষ্ট হুইয়! থাকে। বিশুদ্ধ শরীরে বাজীকরণ ওধধ সেবনে 

রতিশক্কি বৃদ্ধি হুইর়া খাকে। 

বিলামী, জর্থশীলী, ও র্লপযৌবনসম্পন্ন মনুষাগণের এবং 
বাছাঞ্ধের বহষ্বী তাহা্গিগের বাজীকরণ ওউধধ সেবন কর্তব্য । 

বৃদ্ধ রমণেক্ছু, মৈথুন হেতু ক্ষীণ, ক্রীব ও অনশুত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
গণের এফং যে ব্যক্তি সীদিগেক্র প্রিঙ্থ হইতে ইচ্ছা! করে, তাহাদের 

পক্ষে বাজীকরণ ওখধ হিতফর এবং প্রীতি ও ৰ্লবর্ধক। 

নানাপ্রকার সুখকর, আহারীর ও পানীয়, গীত, রমণীয় বাক্য, 

স্পশশ্থিখ, তিলকাদি ধারিনী রূপযৌবনসম্পরা কামিনী, শ্রবণ- 

কুখকর গীত, তাতুল, মস্ভ, মাল্য, মনোহর গদ্ধ, চিত্রিত রূপ 

দর্শন, উদ্ভান এষং মনের গ্রীতিকর দ্রব্য সমূহ মানবগণের ৰাজী- 

করণ নামে অভিহিত |$ 

ব্ণমাক্ষিক, পারদতপ্ম ও লৌহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন 
করিলে এবং হরীতকী, শিলাতু 'ও বিড় খ্বৃতের সহিদ্ক 

একৰিংশতি দিবল লেহন করিলে অলীতি বৎসরের বৃদ্ধও যুবা'র 
ক্তায় পত্রী প্রসঙ্গ করিতে সমর্থ হ্র়। গুলঞ্চের রস, মারিস 

অত্র, লোধ, এলাচি, চিনি ও পিপ্পলীচূর্ণ এই লকল দ্রব্য মধুর 
সহিত লেহন করিলে সেই ব্যক্তি একশত স্ত্রীতে উপগণ্ধ হইছে 

পায়ে। জীববতসা গাতীর হুক্ঘারা গোধৃম চর্ণ, চিনি, মধু ও স্ব 

সহ পায় গ্রস্তত করিয়া ভক্ষণ করিলে বুদ্ধ ব্যক্তিও রতিশস্কি 

* “ছিলাসিনানর্থবন্তাং জ্বাপযৌঘনশ1লিমাহ্। 

নক্গানাং ঘহজ।ধ্যানাং খিধিঘাজীকরো। ছিত:। 

স্হিয়াণাং রিযংলুণাং ্ীগাং বাঞ্সভ্য্গিচছতাহ্। 

যোবিংপ্রসঙ্গাৎ কৰীপান।ং জ্লীধানা সলসয়েসাম্ ॥ 

ছিত্ত। বাজীকর! যোগ! শ্রীপরস্বায বলগ্রদ|;। 

আতেই পি পুষ্টদেহা নাং সেবা; কালাদ্যপেক্ষা ॥ 

(ভোজনাসি বিডিআপি পারিবিধাগি চ। 
দীতং শ্োথাছিরামাশ্ ছ্টিনি থ॥ 
কাসিনী সান্রভিলক। কাছিনী নবযৌধন!। 

পীতং শ্রোডমনোজেক্চ তানুলং নিয়া শ্রজঃ। | 

গন্ধ! মনোজ! কপাণি চিত্রান্তাপবনাদি চ। বং 

মনসশ্কা প্রভীঘাং বাজী কৃর্ধ্ত্তি মানঘম্ ॥ 

(ভাবপ্র, বাঁলীবয়ণ। ঘি, ) 



তে স্ 

২ সের, মধু অর্ছপোস়া, শুষী ৮ মাষাত্বত অর্ছাপোয়া, মরিচ ৪ মাঝ 

এবং লবঙ্গ অর্ছছটাক একত্র করিয়া! পরি্কত বস্তরধণ্ডে রাখিয়! 
হস্তস্বার| ধীরে ধীরে ধর্ষণ করিবে । তাহাতে বন্ত্রছিত্র দিয়! 

নিয়ে ষে দ্রব্য গলিয়া পড়িবে, তাহার সহিত কস্তরী ও চন্দন 

মিশ্রিত করিবে, পরে তাহ! অগুরু দ্বারা ধূপিত করিয়া কপূর 
যোগে সুগন্ধি করিয়া লইবে। এইরূপে রসালা প্রস্তত করিয়া 

সেবন করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়। মকরেশ্বর শ্বরং সেবনের 

জন্য ইহা আবিফার করিয়াছিলেন । ইছা অতিশয় স্থখদায়ক 

এবং কামাধ্রি-সন্দীপক। 

গোক্ষুর বীজ, কোকিলাক্ষ বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমুলী, তালমূলী, 
শৃকশিশ্বীবীজ, যর্টিমধুং গোরক্ষ-চাকুলিয়৷ ও বেড়েলা একত্র চূর্ণ 

রুরিয়৷ ঘুতে ভাজিয়া! হুগ্ধে সিদ্ধ করিবে । পরে তাহ! চিনির সহিত 
মোদক প্রস্তত করিয়! অগ্নির বলানুসারে ভোজন করিলে উত্তম 

বাজীকরণ হয়, সকল বাজীকর ওধধ হইতে সারগ্রহণ করিয়া 

ইহা রচিত হইয়াছে 7 সুতরাং তাহা সকল প্রকার বাজীকরণ 

হইতে শ্রেঠ। এই ওধধ প্রস্ততকালে ছুর্পণ হইতে ৮ গুগ ছু, 

র্ণের সমান দ্বত এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান চিনি দিতে হয়। 

ইহাকে রতিবর্ধনমোদক কহে। 
মারিত অভ্র ৪ ভাগ, মারিত বঙ্গ ২ ভাগ, এবং পারদভগ্র 

একভাগ, এই তিনটা দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র মাঁড়িয়া সমপরিমাণ 

রুষ্ণুন্ত:র চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে তাহাতে দারুচিনি, 

এলাচি, তেম্পত্র, নাগকেশর, জীতিফল, মরিচ, পিপ্পলী, শুষ্ঠী, 

লবঙ্গ ও জাতীপত্র, প্রত্যেকে ২ ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়! একত্র 

মিশাইবে। এ মিশ্রিত সমস্ত চুর্ণের সহিত দ্বিগুণ চিনি মিশ্রিত 

করিয়া! লইবে। তারপর ত্বত ও মধুর সহিত মাঢ়িয়া মোদক 

প্রস্তুত করিবে। এই মোদক অগ্নির বলাম্থসারে সেবন করিলে 

সন্বর আনন্দ বন্ধিত এবং বছ কামিনীতে উপগত হইবার 

সামর্থ্য জন্মে। 

ছাগলের অগ্ডকোধ বাঁ কচ্ছপের ভিম্ব পিপ্পলী ও সৈম্কব 

সংযুক্ত করিয়া ঘ্বতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে£অত্যন্ত বৃষ্য হয়। 

দক্ষিণ দেশঙাত গুবাক খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিবে, পরে এ 

গুবাক জলে সিদ্ধ করিয়া অতিশয় কোমল হইলে তাহা! জল 

হইতে তুলিয়া শুফ করিতে হুইবে। এই গুরাকখণ্ড উত্তমরূপে 

ুর্ণ করিয়া বন্ধে হাাঙিনা লইবে। এই চূর্ণ /১1* সওয়াঁসের, 
৮ গুণ ছুগ্ধ ও শ্বতে পাক করিয়া ইহাতে /৬1* সের 
চিনি মিশ্রিত করিয়া স্থপক হুইতে নামাইতে হইবে। তৎপরে 

তাঁহাতে নিয্নোক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ যথা-_-এলাচি, 

গোষ্ঠক্ষচাকুলিয়া, বেড়েলা, পিষ্লী, জাতীফল, কপিখ, জাতীপত্র, 
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আদিত্যপত্র, তেজপত্র, দারুচিনি, শুষ্ঠী, বীরণমুল, বালা, 

মুখা, ত্রিফলা, বংশলোচন, শতমূলী, শৃকশিশ্ী, ড্রা্গা, কোক্- 

লাক্ষবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃহতী, পিওখজ্জুর, ক্ষীরা, ধনে, 
কেশুর, যষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, রুষ্চজীরা, যবানী, বীজকোষ, 
জটামাংসী, মৌরি, মেথি, ভূমিকুম্মাণ্ড, তালমূলী, অস্বগন্ধা, 
কর্চর, নাগকেশর, মরিচ, পিয়াল-বীজ, শিমুলবীজ, গজ- 
পিঙ্ললী, পল্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রত্তচম্বন, এবং লবঙ্গ এই সকল 

্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ অর্থধপোৌকা! । অনস্তর তাহাতে পারদভম্ম, 
বঙ্গ, সীসক, লৌহ, অত্র, কন্তরী ও কপু:রচুর্ণ অল্প মাত্রায় 
মিশ্রিত করিয়া এই মোদক্ প্রন্তত করিবে । অগ্নির বল বিবে- 
চনায় মানত স্থির করিয়া সেবন করা! বিধেয়। তুক্তানন উত্তমরূপে 

পরিপাক হইলে আহারের পূর্বে ইহা সেবন করা কর্তব্য। 
ইহা সেবনে জঠরামি, বল, বীর্যা, ও কামবৃদ্ধি হয় এবং বার্ধকা 
নষ্ট ও শরীরের পি হইয়! অশ্খের ন্যায় মৈথুনক্ষম হইয়া থাকে । 

ইহাকে রতিবল্লত-পুগপাক কছে। 
এই প্রণালীতে রতিবল্পভপৃগপাক প্রস্তুত করিয়া সুরা, 

ুস্ত রবীজ, আকন্দ, সৃর্ধ্যাবর্ত, হিঙ্গলবীজ, সমুদ্রফেন ও মাক্ুফল 
প্রত্যেকে অর্ধতোল!, খসফলোনুত বন্ধল অর্দছটাক এবং 

সমস্ত চূর্ণের অর্ধাংশ সিদ্ধি চূর্ণ মিলিত করিয়৷ মোদক প্রস্তত 

করিতে হয, ইহার নাম কামেশ্বর মোদক, ইহা অতি শ্রেষ্ঠ 
বাক্সীকরণ। 

স্ুপক আমের রস ১।৪ একম্ণ চব্বিশ সের, চিনি./৮ সের, 
স্বত /৪ সের, শুঠীচুর্ণ /১ সের, মরিচ /০ অর্ধসের, পিপ্পলী /* 

একপোয়! ও জল ১৬ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র কবিয়া 

মৃত্তিকানিশ্মিত পাত্রে পাক করিবে, পাককালে কাষ্ঠনির্মিত 
হাতা্বারা আলোড়ন করিতে হয়। পাকে তাহা গাঢ় হইয়া 
আসিলে নিচে নামাইয়া ধনে, জীরা, হরীতকী, চিতা, মুখা, 
দারুচিনি, স্থলজীর!, পিপ্পলীমূল, নাগকেশর, এলাচির দানা, 

লবঙ্গ ও জাতীপুষ্প প্রত্যেকের চূর্ণ অর্ধপোয়া তাহাতে প্রক্ষেপ 
দিতে হইবে। ক্রমে শীতল হইলে তাহাতে পুনরায় একসের 

মধু প্রক্ষেপ দিবে । ভোজনের পুর্বে অগ্লির বলাম্স(রে মাত্রা- 

নিরূপণ করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি 

ব্বিধ রোগ প্রশমিত হয় এবং বল ও বীর্ধ্য বন্ধিত হুইয়া অস্থের 

তায় মৈথুনক্ষম হয়। ইহা অতি উত্তম বাজীকরণ। ইহার 

নাম আজপাক। অতিশয় ইন্দ্রিয়সেবনাদি দ্বারা শিশ্নের 
উত্তেজনা রহিত হইলে গোক্ষুরচূর্ণ ছাগীুদ্ধের সহিত পাক 

করিয়া উহাতে মধু মিশ্রিত করিয়! সেবন করিলে বোগ অতি 

শীপ্র প্রশমিত হয়। 
তিলতৈল /৪ সের, কন্ধার্থ রক্ষচন্দন, বকম, কালীয়াকড়া, 



শর, উলু, ইক্ষুমূল, কপুর, মুগনাভি, লতাকম্ত,রী, শিলারস, 

বুস্কুম, রক্তপুনর্নবা, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, বড় ও ছোট 

এলাচি, কাকলাফল, পৃককা, তেজপত্র, নাগকেশর, বাল, বেনার 

মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, স্বতকপূর্র, শৈলজ, নাগরমুখা, 

রেণুকা, প্রিয়নু, টারপিন, গুগ্গুলু, লাক্ষা, নথী, ধূনা, ধাইফুল, 
গাঠিয়ান, মঞ্রিঠা, তগরপাদ্িকা এবং মোম এই সকল দ্রব্যের 

প্রত্যেকের অর্দতোলা, চতুগ্ড'ণ জলে যথাবিধানে পাক করিবে। 

এই তৈল গাব্বে মর্দন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধও শুক্রাধিক্যে 

যুবার স্তায় স্ত্রীদিগের প্রিয় হয়। বিশেষতঃ বন্ধ্য। স্ত্রী এই 
তৈল মাথিলে তাহার বন্ধ্যাত্বদোষ প্রশমিত হয়। ইহাকে 
চন্দনাদিতৈল কছে। 

দৃশমূল, পিপ্ললী, চিতা, কপিখ, বহেড়া, কটফল, মরিচ, 

শুঠা, সৈদ্ধব, রক্তরোহীতক, দস্তী, ড্রাক্ষা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, 

দারুহরিদ্রা, আমলকী, বিড়ঙ্গ, কাকড়াশৃঙ্গী, দেবদারু, পুনর্নবা, 

ধনে, লবঙ্গ, শোনালু, গোক্ষুর, বৃদ্ধধারক, পারুল ও বীরণমুল 
প্রত্যেকে একপোয়৷ ও হরীতকী /৮ সের, এই সকল একত্র 

“করিয়া ২ মণ জলে পাক করিবে । হরীতকী উত্তমরূপে সিদ্ধ ৷ 

হইলে পরে উহাতে মধু দ্িবে। তৎপরে তিন দিন, পাঁচ দিন ও 
দশ দিনে পুনরায় উহাতে মধু নিক্ষেপ করিতে হইবে । এই- 
রূপে হরীতকী দৃঢ় হইয়। আসিলে ঘ্বৃতপাত্রে তাহা মধুপূর্ণ করিয়া 
রাথিবে। এই মধুপক হরীতকী সন্ধে ধন্তরি স্বয়ং বলিয়া- 

ছেন, ইহা ভক্ষণে শ্বাস, কাঁশ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত 

এবং বলবীর্য্য বন্ধিত হইয়৷ রোগী অত্যধিক সুরতক্ষম হয়। 

শৃক্শিশ্বীবীজ অর্ধসের ও ঘ্বৃত/৪ সের গব্যছুপ্ধে পাক করিতে 
হইবে। পরে ইহা গাঢ় হইয়। আসিলে নামাইয়া উক্ত বীজের 

ছাল ছাড়াইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং সেই পিষ্ট পদার্থ 

লইয়া বট প্রস্তুত করিয়া এ বটী ত্বৃতে পাক করিয়া দ্বিগুণ 

চিনির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, ততৎপরে এ ব্টীসকল নিমগ্ন হইতে 

পারে এরূপ পরিমাণ মধু একটা পাত্রে রাখিয়৷ তন্মধ্যে এ বটা 
স্থাপন করিতে হইবে। ইহার আড়াই তোল! পরিমাণে প্রাতে 

৪ সীয়ংকাঁলে ভক্ষণ করিলে শুক্রের তরলতা নঞ& করিয়া 

শিশ্সের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এবং অশ্বের স্ায় রতিশক্তি জন্মে । 

উহার নাম বানরী বটিকা। 

আকারকরভ ( আকরকড়া ), শুঠী, লবঙ্গ, কুস্কুম, পিগ্ললী, 

জাতীফল, জাতীপুষ্প, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে 
অর্ধছটাক এবং অহিফেন অদ্ধপোয়। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া 

মধুব সহিত একমাঁষা পরিমাণে রাত্রে সেবন করিলে শুক্রস্তস্তিত 

হইয়। অত্যন্ত রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ( ভাব্প্র” বাজীকরণাধি") 

বাতটে লিখিত আছে বে__ 
গটিওত০১ শ্রী ০ ৮০০০৬ 

পবাজীকরণমঘ্বিচ্ছেৎ সন্ততং বিষয়ীপুমান্। 

তুষ্ট: পুষ্টিরপত্যঞ্চ গুণব্তত্র সংশ্রিতম্ ॥ 
অপত্যসস্তানকরং যৎ্সগ্যঃ সংপ্রহর্ষণম্ । 

বাজীবাতিবলো যেন যাত্যপ্রতিহতোহঙ্গনাঃ ॥ 

তবত্যতিপ্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যেন যেনোপচীয়তে। 

তদ্বাজীকরণং তদ্ধি দেহস্তোর্জস্করং পরম্॥ 

ধঙ্ম্যং যশস্তমায়ুষ্যং লোকন্বয়রসায়নম্। 

অনুমোদামহে ব্রহ্গচর্্যমেকাস্ত নির্ধূলম্ ॥ 

অল্পসবন্ত তু ক্লেশৈর্বাধ্যমানস্ত রাগিণঃ। 

শরীরক্ষয়রন্ষার্থং বাজীকরণমুচ্যতে ॥ 

কল্পস্তোদগ্রবয়সে বাঁজীকরণসেবিনঃ। 

সর্ক্ঘ তুঘহ্রহ্ব্যবায়ো ন নিবাধ্যতে ॥” (বাভট উ* ৪০ অণ্) 

বিষয়ীপুরুষ বাঁজীকরণযোগসমূহ ব্যবহার করিবেন, 
কারণ এই বাজীকরণ ওুঁষধ সেবন রিলে তুষ্টি, পুষ্ট, 

গুণবান্ পুত্র এবং সন্ভ আনন্দ বর্ধিত হয়। ইহাতে 
বাজী অর্থাৎ অশ্বের ভ্ভায় স্ুরতক্ষমত| জন্মে, এই 
ঘন্য এই যোগের নাম বাজীকরণ। ইহাতে জীদিগের দর্প- 
চূর্ণ এবং তাহাদের অতিশয় প্রিয় হওয়া] যাঁয়। এই যোগ 
দেহের বলাবদ্ধক, ধর্্দরকর, যণস্কল্প, আমুর্বদ্ধক এবং লোকদর় 
রসায়ন। যাহাদের শরীর বলহীন হইয়াছে, অথবা রোগ 
শোকাদি দ্বার! যাহাদের শরীর জীর্ণ আছে, তাহাদের শরীর-ক্ষয় 
রক্ষার জন্ত বাজীকরণযোগ সেবন করা আবশ্তক। বুদ্ধ ব্যক্তিও 
বাজীকরণযোগ সেবন করিয়! শরীরের সামর্থ ও বহু স্ত্রীতে উপ- 
গত হইবার সামর্থ লাভ করিয়া থাকেন। 

“চি্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ বর্কর্ষণাৎ। 

ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ ॥” 

বাজং শুক্রং তস্তাস্তীতি বাজী অবাজী বাজী ক্রিয়তে 
পুরুষোইনেন ইতি বাজীকরণং, অথবা! বাঁজীব যোগাৎ 
যছুত্তং চরকে 

“যেন নারীযু সামণ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ। 
যেন বাপ্যধিকং বীধ্যং বাজীকরণমেব তৎ ॥* 

( ভৈষজ্যরত্বা* বাজীকরণাধি০ ) 
চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কর্ন, উপবাস এবং অতি- 

রিক্ত স্ত্রীসঙ্গমাদি দ্বারা দেহের শুক্রক্ষয় হুইয়া থাঁকে। সেই 

হেতু, দেহের বল ও শুক্রক্ষয় নিবারণ জন্ট বাজীকরণ যোগ 
সেবন বিধেয়। যদ্ধারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গমবিষয়ে অশ্বেরস্তায় 
শক্তি ও অতিশয় শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাজীকরণ কছে। 

যদি অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম করা যায়, অথচ বাজীকরণ বধ 



ক্কশতা, ইন্ড্রিয়দৌর্ববল্য, শো, উচ্ছ্বাস, উপদংশ, জর, অর্শ, 
ধাতু সকলের ক্ষীণতা, বায়ুগ্রকোপ, ব্লীবতা, ধবজতঙ্গ ও স্ত্রীর 
অপ্রয়তা এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে । এইজন্য এই সকল 

অবস্থা ঘটিলে বাজীকরণ সেবন কর! আবশ্যক । 
যেসকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আযুফর, ধাতুপোষক, গুরু ও 

চিত্তের আহ্লাদজনফ,তাহাদিগকে বৃষ্য বা বাঁজীকরণ যোগ কছে। 

মাবকলাই ঘ্বতে ভাপ্জিয়া হগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ 
করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শতমুলী ২ তোলা, দুধ একপোয়া, 
জল একসের, শেষ একপোয়া, ইহা পান করিলে রতিশক্তি 

বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র সিমুলের মুল ও তালমুলী একত্র চূর্ণ করিয়া 

বত ও ছুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। ভুমি- 

কুম্মাণ্ডের মূল চূর্ণ, ঘ্ৃত, ছুগ্ধ বা যক্তডুমুরের রসের সহিত ভক্ষণ 

করিলে বৃদ্ধব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য হইয়৷ থাকে । আমলকী 
চূর্ণ আমলকীর রসে ৭ বার ভাবন! দিয়! ঘ্ৃত ও মধুর সহিত সেবন 

করিয়া পরে অর্ধপোয়া গব্যহুপ্ধ পান করিলে বীর্ধ্য বৃদ্ধি হয়। 

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অল্প, ক্ষার, শাক বা 

অধিক লবণ ভোরঞ্জন করিলে বীধ্য হানি হয়। সুতরাং 

বাজীকরণ যোগ সেবন কালে এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে 

সেবন করিবে না। পিপুল চুর, সৈদ্ধব লবণ, ঘ্বত ও ছুগ্ধ- 

যোগে সিদ্ধ ছাগলের কোষদ্বয় ভক্ষণ করিলে বীধ্য বৃদ্ধি হয়। 

নিস্তষ তিল ছাগলের অগ্ডকোষের সহিত সিদ্ধ কবিয়৷ হুদ্ধে এক্- 

বার ভাবন! দিবে, পরে ইহা! ভক্ষণ করিলে অধিক পরিমাণে রতি 
ক্ষমতা জন্মে । ভূমিকুম্মাগুচুর্ণ তূমিকুম্মাও রসে স্কাবনা দিয়া ঘ্ৃত 
ও মধুব সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে। 

আমলকীতুর্ণ আমলকী রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও চিনি বা মধুর 

সহিত সেবন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধ ও যুবার ন্যায় রত্তিশক্তি সম্পন্ন 

হয়। ভূমিকুম্মাণ্ডের মূল ও যক্জদু্থুর একত্র পেষণ করিয়! ঘ্ৃত ও 

ছুপ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। আম 

লকীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ মধু, চিনি ও ধরোষ হঞ্ধের 
সহিত সেবন করিলে শুক্রক্ষয় হয় না । শতমুলী ও কুঁচমূল চূর্ণ, 

অথব! কেবল কুঁচমূল চুর্ণ ছুপ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্ঘ্য বৃদ্ধি 

পায়। মষ্টিমধুচুর্ণ ২ তোলা দ্বত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া ছুগ্ধ 

পান করিলে অতিশয় বীর্ধ্য বুদ্ধি হয়। গোক্ষুর বীজ, কুলেখাড়ার 

বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষচাকুলে, ও বেড়েলামূল 

এই সমুদায়ের চূর্ণ অগ্নির বলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় রাত্রিতে 

সেবন করিলে অতিশয় রতিক্ষমতা জন্মে । সম্ভমাংস ৰা মত্হ্য 

বিশেষতঃ সরলপু'টামাছ ঘ্বুতে ভাজিয়! প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে 

স্ত্ীসঙ্গম করিয়া ক্ষীণত! উপস্থিত হয় ন। 

শতমূলী চুর্ণ /২ সের, গোক্ষুর বীজ /২ সের, চুবত্ধি আলু 
/২। সের, গুলধ /৩৮০ ছটাক) তেলাচুর্ণ /৪ সের, চিতামূল চূর্ণ 
/১।* সের, তিল তঙ্ল /২ সের, মিলিত ত্রিকটু চূর্ণ /১ সের, 
চিনি /৮৮* সের, মধু /8%* ছটাক, খ্বৃত /২৮* ছটাক, ভূমি- 

কুম্মাড চূর্ণ /২ সের, একত্র করিয়া ঘৃত ভাশ্ডে রাধিতে হইবে, 

ইহার মাতা ২ তোলা । ইহা সেবনে নামাবিধ পোগ ও 
জরা দুরীভভূত হইয়া বল ও বীর্য এবং ইন্জিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়। 
ইহার নাম নরসিংহ-চৃর্ণ। 

ইহা! ভিন্ন গোধুমাগ্য ঘ্বৃত, বৃহ্দক্থগন্জাদি ঘুত, গুড়কুম্মাওক, 

বৃহচ্ছভাবরীমোদক, রতিবাঙ্ঈভমোদক, কামাগিসন্দীপনমোদক, 
ক্ষারপ্রদীপোত্ত খণ্ডাম্রক, মন্সথাভ্ররস, মকরধ্বজরস, কামিনী 
মদতঞ্জন, হরশশাঙ্ক, কামধেনু, লক্ষণালৌহ, গন্ধামুতরস, দ্বর্ণ- 
সিন্দুর, স্ুরনুন্দরী গুড়িকা, পল্পবসারতৈল, প্রীগোপালটৈল, 
মৃতসঞীবনী সুরা, দশমুলারিষ্ট ও মদনমোদক প্রভৃতি এষধ 

সেবনে বল ও বীর্য্যাদি বর্ধিত হইয়া উত্তম বাজীকরণ হয় । এই 
সকল উঁষধের প্রস্তত প্রণালী ততদ শব ও ভৈষজ্যরডাবলার 
ৰাজীকবণাধিকারে দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ধ্বজভঙ্গাধিকারে যে 
সকল যোগ ও ওষধাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাঁও বাজীকরণে 
বিশেষ প্রশস্ত । অশ্বগন্ধা ঘ্বত, অমৃতপ্রাশ ঘ্বৃত, শ্রীমদনানন্দ- 
মোদক, কামিনী-দপন্র, শ্বল্পচন্ত্রোদয় ও বৃহচ্চন্রোদয়, মকরধবজ, 
সিদ্ধস্থত, কামদীপক, সিন্ধ-শাল্সলী কণ্প, পঞ্চশর, ত্রিকণ্টকা গ্যমোদক, 

রসালা, চন্দনাদি তৈল, পুষ্পধন্বা, পূর্ণচন্ত্র ও কাঁমাগ্নিসন্দীপন 

প্রভৃতি উধধও বাজীকরণে বিশেষ ফলপ্র্ূ। 

জাতীপত্র, নাগেশ্বর, পিপুল, কীকলা, মাডুফল, শ্ামালতা, 
কটুফল, অনস্তমূল, অগুরু, বচ, মুত, শটী, রুমিমস্তকী, জটা মাংসী, 
শিমুলমূল, ধাইফুল, কটুকী, গোক্ষুরবীজ, মেথী শতমুলী, জাল- 

কুশী বীজ, কুলেখাড়া বীঞ্জ, চাকুলে, ধুডুরা বীজ, পঞ্ম, কুড়, 

উতৎ্পল-কেশর, যষ্টিমধু, চন্দন, জায়ফল, তৃমিকৃম্মাণ্ড, তালমুলী, 
কদলী, প্রিয়ঙ্ু, জীবক, ঝষভক, শু ঠ, মরিচ, ত্রিফলা, এলাচি, 

গুড়ত্বক্, ধনে, তোপচিনি, হিজলবীজ, লবঙ্গ, 'আকরকরা, বালা, 

কপুরি, কুস্কুম, মৃগনাভি, অত্র স্বর্ণ, রৌগা, সীসক, বঙ্গ, লৌহ, 
হীরা, তাত্র, মুক্তা» রসসিন্দ,ব, হ্লিতাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 

সমভাগ এবং এই সমুদায়েব সিকি অংশ সিদ্ধিচুর্ণ ও সর্কাসমষ্টিব 

অর্ধেক চিনি চিনির সমান মধু, অল্প জল এই সকল দ্রব্য এক 

মুছ অমিতে লেহবৎ পাক করিতে হইবে। পরে ইহাতে কিপ্চিৎ 
দ্বৃত মিশ্রিত কবিতে হইবে । এই ওঁষধ উত্তম বাঁজীকবণ, ইহা 

সেবনে দেহের পুষ্টি ও বলবীধ্যাদি বৃদ্ধি হয়। প্লেচ্ছ বা যবনগণ 

এই মুফর ওঁষধধ আবিষ্কার করেন, এইজন্য ইহাঁব নাম 
মোফরবা । 



বাথ 

ক্েচছেনোক্তঃ  হুলেছো মুফর ইতি মতঃ সেব্যতাং সর্বকালং। 
কাম্যং বামাপ্রমোদং সকলগদহুরং রাজধোগ্যং প্রদিষ্টং ॥ 

( ভৈহজ্যরত্বা” বাজীকরণাঁধি” ) 
এই সকল বাজীকরণ ওঁধধ সেবনাস্তে উপযুক্ত পরিমাণে ছু্ধ 

ও শীতল জল পান করিয়! প্র্ুল্নচিত্তে ইন্ছরিয়বেগাক্রাস্তা রসন্তা 

রমণীর সহিত রতিক্রীড়ী করিলে কিঞ্িম্নাত্র ধাতু বৈষম্য উপস্থিত 

হয় না। যে নারী সুরপা, যুবতী, সুলক্ষণসম্প্া, বয়ন্তা ও 

সুশিক্ষিত। তাহাকে বৃষ্যতম! বলা যায়। 
“যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্ মিতমথপয়ঃ লীতলঞ্চাঘু গীতা 
গচ্ছেন্নারীং রসন্তাং স্মরশরতরণীং কামুকঃ কামমাস্তে । 

যামে হষ্টঃ গ্রন্থষ্টাং ব্যপগতস্থ্রতন্তৎ সমূৎপাস্বসস্ধঃ 
কান্ত: কাস্তাঙ্গসঙ্গাদহমপি ন বৈ ধাতুবৈষম্যমেতি ॥ 

নুরূপা যৌবনস্থ চ লক্ষণৈর্যদি ভূষিত] । 
বয়ন্ত। শিক্ষিত যা চ সা! স্ত্রী বৃষ্যতম! মতা! &* 

( ভৈষজ্যরত্বা" বাজীকরণাধি” ) 
চরক, ন্ুক্রুত, বাঁভট, হারীত সংহিতা প্রভৃতি বৈস্বক গ্রন্থে 

বাজীকরণাধিকারে এই যোগের সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, 
“বাভ্লাভয়ে তাহা আর লেখা হইল না। যে সকল দ্রব্যে বল 
বৃ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্য মাত্রই বৃষ্য বা বাজীকরণ। 

যে সকল ওষধে শুক্রতারল্য বিনষ্ট হয়, সেই সকল ওঁষধ 
সেবন করিলেও বাজীকরণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া! থাকে। 

বাজীকার্ধয (ব্লী) বাজীক্রিয়া, বাজীকরণ। 
বাঁজীবিধান (র্লী) জুরতশক্তিবৃদ্ধির বিধি । ( শুরুষন্ভুঃ ১১৯) 
বাজেধ্য। (তরী) যজ্ঞের দীন্তি। ( শুরুষু ১২৯) 
বাঁজ্য (পুং) বানন্ত গোত্রাপত্যং বাজ (গর্গাদিত্যো যঞ। 

৪1১/১৯৫ ) ইতি যঞ.। বাঁজের গোত্রাপত্য । 

বাজে (ব্রি) বজ (সধ্যাদিভ্যো ঢএ। পা 81২৮০) 

ইতি ঢঞ.। বজ্পের অদুরভব, বজ্পতনের অদুরতবস্থান, 

বজ দ্বারা নিবৃত্ত। বজ্জপতনস্থানবাসী । 

বাগ) বাঞ, ইচ্ছা । ভুদি” পরশ্মৈঠ সক" সেট। লট্ বাঞ্তি। 
লোট বাঞ্ছতু। লিট, ববাঞ্। লুট, বাঞ্ছিতা। লুঙ্ অবান্থীৎ। 
সম্+বাঞ্লকাম। 

বাঞ্ছা (ভ্্ী) বাঞ্ছনমিতি বাছি ইচ্ছায়াং গুরোশ্চৈত্যঃ টাঁপ্। 
আত্মবৃত্তিগুণবিশেষ। ইহা! ছুই প্রকার, উপাস্থবিষন্ধিনী ও ফল- 
বিষয়িনী, ফল শব্দের অর্থ সুখ ও ছুঃখাতাব। “ছঃখং মাভুৎ নুখং 
মে ভূয়াৎ আমার ছংখ ন! হউক এবং সুখ হউক এইরূপ ফল- 
বিষয্নিনী যে আত্মবৃত্তি তাহাকে ফলবিষক্িণী বাঙ্ছা কছে। এই 
ফলেচ্ছার প্রতি ধলজ্ঞানই কারণ এবং উপায়েচ্ছার প্রতি ই&- 

সাধমতাজ্ঞানকারণ, ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান ন! হইলে বা! হইতে 

[ ২৪৮ খু. বাটিকা 
এ সপ পিসী পিসপিপিসী পিপাসা ও পাপী? এ 

পারে না, ইষ্সাধনতাজ্ঞান অর্থাৎ আমার এই কার্যে ভাল 
হইবে এই জ্ঞান না হইলে কার্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 
প্রত্যেক কার্যোর পূর্বেই ইষ্সাধনতাজ্ঞান হুইয়। থাকে 

“আত্মবৃত্তিগুণবিশেষঃ স1 চ দ্বিবিধা যথা উপার়ব্ষিয়িণী ফল- 

বিষয়িণী বা। ফলং স্ুখং হুঃখাভাবশ্চ। তত্র ফলেচ্ছাং প্রতি 

ফলভ্ঞানং কারণং উপায়েচ্ছাং প্রতি ইঞ্টসাধনতাজ্ঞানং কারণং।” 

( সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ) পর্ধযায়__ইচ্ছা, কাজা, স্পৃহা, ঈহা, 
ভূট$ লিগ্সা, মনোরথ, কাম, অভিলাস, তর্ষ, আকাঙ্ষা, 
কাত্তি, অগ্রচয়, দেহদ, অভিলাষ, রুকৃ, কুচি, মতি, দোহল, 

ছন্দ । ( জটাধর) 

বাঞ্চিত (ব্রি) বাঞুক্ত। অভিলাধিত। 

*বাঞ্ছিতং ফলমাপ্রোতি স লোকে নাত্র সংশয় 

ইতি ব্রন্ধ স্য়ং প্রাহ সরন্বত্যাঃ স্তবং শুভম্।৮ ( তগ্রসার) 
বাঞ্ছিন (ক্রি) বাঞুতীতি বাঞ্ছ ণিনি। বাঞ্নীয়মাত্র, অভীষ্ট- 

মাত্র স্্িয়াং ভীষ,। বাঞ্ছিনী--বাঞ্ছনীয়। নারী; পর্ধযায়--লজ্বিকা, 
ফলতুলিকা। (ত্রিকা*) 

বাট (পুং) বট্যতে বেষ্্যতে ইতি বট-ঘঞ। ১ মার্গ। ২ বৃতি 
স্থান। (মেদিনী ) 

“মুখং নিঃসরণে বাটে প্রাচীনাবেষ্টকৌ বৃতিঃ।, (হেম) 
৩বাস্ত। ৪ মণ্প। 

পছুত্রং সদগ্ডং সজলং কমগুলুং 

বিবেশ বিভ্রন্ধয়মেধবাটং॥”৮ (ভাগ* ৮১৮২৩) 
বটন্তেদমিতি বট-অপ্ । (তরি) ৫ বটসন্বন্ধী। 
প্রাঙ্গণ বৈষপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।” (মন্থু ২৪৫) 
বাটঃ পথি বৃতৌ বাটং বরস্তে গাত্রভেদেয়োঃ॥ (হ্ম) 
(ক্লী) বরও, গাত্রভেদ। 

বাটক (পুং) গৃহ। 
বাটধান (পুং) ১ নিকষ্ট জাতিভেদ। ২ ব্রাঙ্গণীর গর্ভে বর্ণ. 

ব্রাহ্মণের ওরসজাত সন্তান সম্ততি । (মন্ত্র ১০২১) 

বাটমূল (ব্রি) বটমূল সম্বন্ধীয় ( হরিবংশ ) 
বাটর (ক্র) বটরৈঃ কুতং (ক্ুদ্রাত্রমরবটরপাদপাদঞ। পা 
8৩/১১৯ ) ইতি কঞ্। বটর কর্তৃক রূত, চোর বা শঠ 
কর্তৃক কৃত। 

বাটশৃঙ্খল! (ত্ত্রী) বাটরোধিরা শৃঞ্খলা শাকপার্ধিবাদিব 
মধ্যপদলোপ? ৷ গথরোধক শৃঙ্খলা, পর্য্যান়--লম্তা! | (হারারলী ) 

বাটকপি (পুং) ষটাকোরপতাং পুমান্ বটাকু (বাচ্যাদিভ্যবন্চ । 
পা 81১৯৬) ইতি ইঞ্.। বটাকুর গোত্রাপত্য । 

বাটিকা (শ্রী) বট্যতে ৰেষ্ঠ্যতে প্রাচীরাদিভিরিতি বট বোনে 
সংায়ামিতি খুল্ টাপ) জভ ইন্বং। বান্ধ, বাটা। 



সা ক্গানায় গতে তশ্মিন্ শাকার্থ শাকবাটিকাং। 

প্রবিষ্ট ধাবক খরং খাদস্তং শাকমৈক্ষত ॥ 
(কথাসরিৎসাং ৭২২৯৬) 

২ বাট্যালক.। (শব্রত্ব ।) ৩হিঙ্ুপত্রী। (শবরত্ব) 
বাটী (তত্র) বট্যতে ঝেষ্ট্যতে ইতি বট বেষ্টনে ঘঞ্ গৌরাপিত্বাৎ 
ডীষ। ১ বট্যালক। (শবরদ্বা") ২ কুটী। ৩বাস্ত। (মেদিনী) 

“বাসী বেশ্স ভূর্ববাটী বাটিকা গৃহপোতকঃ।” ( শবারত্বা” ) 
বাটা নির্মাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ বিধান আছে, 

তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাটা নির্মাণ করা উচিত । 
কারণ যেস্থানে বাস করিতে হয়, তাহার গুভাশুভের প্রতি 

দৃষ্টি করা সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমে বাটার স্থান নিরূপণ 
করিয়া শল্যোক্ধার প্রণালী অনুসারে এ বাটার শল্যোদ্ধার 

করিবে । শল্যোত্ধার না করিয়া! বাটা প্রস্তুত করিতে নাই। 

দৈবজ্ঞ বথানিয়মে ভূমিধননার্দি করিয়া শল্যের অনুসন্ধান 
করিবেন, যদি সেই বাটাতে পুরুষপরিমিত ভূমিখনন করিয়াও 
শল্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে বাটীতে মাটীর ঘর 
করিবে । তাহার নিয়ে শল্য থাকিলে দোযাবহ নহে, কিন্ত যে 

বাঁটাতে প্রাসাদ নির্মিত হইবে, সেই বাটাতে যতক্ষণ জল না 
পাওয়া যায়, ততক্ষণ শল্য দেখিতে হইবে, তাহাতেও যদি শল্য 
ন! পাওয়া যাঁয়, তাহাতে দোষের নহে। দৈবজ্ঞ বিশেষরূপে 

গণনা করিয়! দেখিবেন শল্য কোন হ্থানে আছে, গণনায় স্থান 

নিরূপণ করিয়া তবে সেই স্থান খনন করিতে হইবে। 

“সনিশ্চিতাং মন্দিরভূমিমাদৌ নিথায় তোয়াবধি যত্তৃতস্তাম্। 
কুর্যাদ্িশল্যামথব! নৃমানং খাত্বাথবা গ্রশ্নবশাত্বিধিজ্ঞম্ ॥ 

র্বা প্রবালাক্ষতপুষ্পপাণিঃ শুচিঃ শুচিং দৈববিদং নমেত্য। 
পৃচ্ছেদ্বিনীতো মধুরস্বরেণ শল্যহ্য তত্বং ভবনে তর্দীশঃ ॥ 
পুরুষাঁধঃ স্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ। 

প্রাসাদে দোষদং শলাং ভবেৎ যাবজ্জলাস্তকম্॥*জ্যোতিস্তত্ব) 

[ শল্যোদ্ধারপ্রণালী শল্যোদ্ধার শবে দেখ ] 

বাটীতে গৃহারস্ত করিলে গৃহন্বামীর অঙ্গে যদি অতি কণুতি 

( অতিশয় চুলকণা ) হয়, তাহ! হইলে জানিবে যে বাটীতে শল্য 
আছে, তখন পুনরায় শল্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবে । 

প্গৃহারস্তেহতি কণুতিঃ স্বাম্যলে যদি জায়তে। 

শল্যং ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেইপি বাঁ ॥” (জ্যোতিস্তত্) 

বাটা নির্মাণ বিষয়ে যে স্থানে হত্ত শব্দের উল্লেখ আছে তথায় 

কফোঁনি অর্থাৎ কমই হইতে মধ্যমান্গুলির অগ্র পর্যন্ত এক হস্ত 

স্থির" করিতে হইবে। পবাটীব্যবস্থাহত্তোপ্যত্রকফোন্যপক্রম 

মধ্যমাঙ্ুল্যগ্রপত্যস্তঃ” ( জ্যোতিস্যত্ব ) 
বাটার যে সমুদয় স্থান আছে এঁ সকল স্থানের দেবাদি 
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সকলেরই কিছু কিছু অধিকার আছে, তাহার মধ্যে অষ্টাবিংশ 
প্রেতভাগ, নরের বিংশভাগ, গন্বর্বদিগের দ্বাদশ ভাগ এবং 
দেবতাদিগের চারিভাগ স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই সকল ভাগ 
স্থির করিয়া প্রেতের যে নির্দিষ্ট অংশ তাহাতে গৃহাদি করিবে না, 
নরের যে বিংশতি ভাগ, তাহাতে গৃহাদি নিশ্মাণ করিবে,প্রী স্থানে 
নির্শিত গৃহাদি মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। বাটার কোণ, অস্ত 
এবং মধ্যস্থলে গৃহাদি নিম্মীণ করিবে না, কারণ কোণে গৃহাদি 

নিম্মাণ করিলে ধনহানি, অস্তে রিপুভয় এবং মধ্যে সর্বনাশ 

হইয়া থাকে। 
"অষ্টাবিংশপ্রেতভাগা নরভাগাশ্চ বিংশতিঃ। 

ভাগ দ্বাদশ গন্ধর্বাশ্চত্বারো দেবতাংশকাঃ | 

প্রেতভাগং পরিত্যজ্য নরভাগে গৃহং শুভম্ ॥” 
যথা সারসংগ্রহে--. 
ন কোণেষু গৃহং কুধ্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ | 

কোঁণে চ ধনহানিঃ স্তাদস্তে রিপুভয়ং তবেৎ। 

মধ্যে চ সর্বনাশ স্তাতন্মাদেতদ্বিবর্জয়েখ ॥৮ 

বাটীর পুর্ব এবং উত্তরদিগের তুমি ক্রমনিয্ভাবে করিতে 
হয়, অর্থাৎ বাঁটীর জমীর ঢাল পূর্ব ও উত্তরদিকে হইবে, এই 
ছুইদিক্ দিয়া জল নির্গত হইবে, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ভূমি 
রূপ ক্রম নিয় করিবে না । বাঁটীর পূর্বদিকে প্লব (ক্রমনিয়- 
ভূমি ) থাঁকিলে বৃদ্ধি, উত্তর দিকে হইলে ধনলাভ এবং পশ্চিমদিকে 
হইলে ধনহানি ও দক্ষিণে হইলে মৃত্যু হইয়। থাকে, অতএব 
দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্রকে কখন প্রব করিবে ন!। 

*পূর্ববপ্নবো বৃদ্ধিকরো ধনদশ্চোত্তরপ্রবঃ | 
দক্ষিণগ্লবতো মৃত্যু ধনহা পশ্চিমপ্লবঃ ॥ 

বাস্তনঃ গ্রাগাদি নীচত্বফলম্॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 

বাটার পূর্ববিকে বট, দক্ষিণদিকে উদবত্বর, পশ্চিমে পিঞ্পল 
এবং উত্তরদিকে প্রব বৃক্ষ রোপণ করিবে, এই চারিদিকে উক্ত 

চারি প্রকার বৃক্ষ রৌপণ করিলে শুভ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা 

করিলে অগুভ হইয়া থাকে। ইহা! ভিন্ন বাটাতে জন্বীর, পুগ, 
পনস, আম্রক, কেতকী, জাতী, সরোজ, তগরপত্র, মল্লিকা, 

নারিকেল, কদলী এবং পালা! বৃক্ষ রোপণ করিলে গৃহস্থের শুভ 

হইয়া থাকে । এই নকল বৃক্ষরোপণের দিক নিয়ম নাই, সুবিধা 

অনুসারে ষে কোন দিকে কবা যাইতে পারে । দ্রাড়িম, অশোক, 

পুল্নাগ, বিশ্ব ও কেশর বৃক্ষ শুভজনক, কিন্তু বাঁটীতে রক্তপুষ্পের 
গাছ করিতে নাই, করিলে ভয় হয়। ইহ! ভিন্ন ক্ষীরী অর্থাৎ যে 
গাছের আটা ঝরে, কণ্টকী বৃক্ষ ও শান্সলি বৃক্ষ রোপণ করিতে 

নাই, কারণ ক্ষীরীবৃক্ষ রোপণে পণ্ড হইতে ভয় এবং শালসলি বৃক্ষ 

গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়! থাকে । 



“ভবনন্ত বটঃ পূর্বে জাতঃ স্তাৎ সর্বকামিকঃ। 

উড়,্বরস্তথ! যাম্যে বারুণে পিপ্ললঃ শুভঃ । 

প্রক্ষশ্চোত্তরতো। ধন্টো বিপরীতো বিপধ্যয়ে ॥ 

জন্বীরপুগপনা ভ্রকেতকীভি 
জাতী সরোজতগরপত্রমল্লিকাভি£ | 

যন্নারিকেলকদলীদলপাটলাভি 

যুক্তিং তদাশ্রমগরং শ্রিয়মাতনোতি ॥ 

শোভন! দাঁড়িমাশোকপুন্ন।গবিবকেশরা; | 

রক্তপুষ্পান্তয়ং প্রাজ্ঞঃ ক্ষীরণা চ পশোর্ভয়ম্। 

কণ্টকারিভয়ং কুধ্যাৎ গৃহভেদঞ্চ শান্সলিঃ ॥৮ ( জ্যোতিস্তত্ব ) 

বাটার কোথাদ্ধ কোন্ বৃক্ষ রোপণ বিহিত বা নিষিদ্ধ, কি কি 

বুক্ষ বাটাতে থাকিলে ও কোন্ কোন্ বৃক্ষের নিকট শিবির 

স্থান হইলে কিরূপ শুভাশ্তভ ঘটে এবং বাঁটীর কোন্ দিকে জল 
থাঁকিলে মঙ্গল হয় এবং উহার দ্বার, গৃহ ও প্রাকারাদির, প্রমাণ 

ও লক্ষণাদি সন্বন্ধে ব্রহ্মাবৈনর্ত পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে__ 

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, গৃহীদদিগের আশ্রমে নারিকেল তক 

' থাকিলে ধন সম্পৎ হয় এবং উ্না যদি গৃহের ঈশানে বা পূর্ব- 
দিকে থাকে, তাহা হইলে পুত্র লাভ হয়। তরুরাজ রসাল সর্বব- 
ত্রই মঙ্গলার্ই ও মনোহর। এ বৃক্ষ বাটার পূর্বদিকে থাকিলে 
গৃহস্থের সম্প্ৎ লাভ ঘটে । এত্ত বিশ্ব, পনস, জন্বীর ও বদরী 

এই সকল বৃক্ষ পৃষ্ঠদিকে থাকিলে পুত্রপ্রদ হয় এবং দক্ষিণদিকে 

হইলে ধন দান করিয়া থাকে । গৃহী উহাদিগের দ্বারা সর্বত্রই 
সম্পৎলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে । জন্দুবৃক্ষ, দাড়িম্ব, কদলী ও 

আম্রাতক, ইহারা পূর্বদিকে থাকিলে বন্ধপ্রদ হয় এবং দক্ষিণে 

থাকিলে মিত্র দান করে। গুবাক বৃক্ষ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে 

রহিলে ধন পুত্র ও লক্ষ্মী লাঁভ হয়, ঈশান কোণে থাকিলে স্ুথ 

দান করে এবং ইহা ভিন্ন এ বৃক্ষ যে কোন স্থানে থাকিলেও 

মঙ্গলাবহ হইয়। থাকে । চম্পক বাটীর সর্বত্রই রোপণ কবা 

যাইতে পারে; এ বৃক্ষ গৃহীর মঙ্গলপ্রদ। এতত্থিম্ন অলাবু, 

কুম্মাগড, মায়াণু, স্কামুক, থর্জ্ভূরী, কৰ্কটী, বাস্তক, কারবেলল, 

বার্তাকু ও লতাফল এই মকল শুভপ্রন্ন। বাটাতে রোপণ করি- 

বার পক্ষে এই সকল বৃক্ষই প্রশস্ত । 

এতদ্যতীত কতকগুলি নিষিদ্ধ অশুভাবহ বৃক্ষেরও নামোল্লেখ 

করা যাইতেছে, যথাযে কোন বন্য বৃক্ষ নগরে বা শিবিরে 

রাখিতে নাই। বটবুক্ষ শিবিরে অগ্রশস্ত, উহাতে চোর ভয় 

উপস্থিত হইয়া! থাকে । বটবৃক্ষ দর্শনে পুণ্য হয়, উহা নগরে 
থাকাই প্রনিদ্ধ। তিস্তিড়ীতরু বাটাতে একেবারেই রাখিতে 

নাই। শরবৃক্ষে ধন ও প্রপাক্ষয় নিশ্চিত। শ্রবৃক্ষ শিবিরে 

, একেবারেই নিষিদ্ধ) তবে নগরে থাকিলে বিশেষ দোষাবহ 

প্রসিদ্ধ আছে। তবে বাটা সন্বন্ধে যাহা একেবারেই নিষিদ্ধ, 

অভিজ্ঞ ব্যন্তি তাহা ত্যাগ করিবেন । থর্জভর এবং ভু শিবিরে 
থাক! নিষিদ্ধ। গ্রামে এবং নগরেই উহার প্রসিদ্ধ । 

চণকাদি বৃক্ষ এবং ধান্ঠ বৃক্ষ মঙ্গলগ্রদ।. গ্রামে নগরে এবং 

শিবিরে ইক্ষুবৃক্ষ থাকা একাস্ত মঙ্গলজনক। অশোক ও হরীতক 

এই সকল গ্রামে ও নগরে থাকিলে শুভপ্রদ হয়। বাটাতে 
আমলকী বৃক্ষ নিয়ত মঙ্গলদায়ক নহে। 

প্রবাদ আছে যে, বাঁটাতে দাড়িমগাছ করিতে নাই, কিন্ত 

শাস্ত্রে গৃহে দাড়ি বৃক্ষ শুভজনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহ! 

ভিন্ন, মূলা, সর্প শাকও বাটাতে রোপণ করিতে নাই এইরূপ 
প্রবাদ আছে,কিন্ত শাস্ত্রে ইহার বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

এইরূপ প্রণালীতে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়! যখন বাটাতে গৃহাদি 

নির্মিত হইবে তখন অগ্রে নাগশুদ্ধি স্থির করিয়া গৃহাঁদি আর্ত 
করিবে। নাগ বাস্ত প্রমাণ গাত্র দ্বারা তিনমাস করিয়া বাম- 

পার্খে শয়ন বিয়া থাঁকেন, ভাদ্র, আশখ্িন ও কার্িক মাঁসে 

নাগ পূর্বশিরে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে দক্ষিণ শিরে, 
ফান্তন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পশ্চিম শিরে, জোষ্ঠ, আঘাঢ় ও 

শ্রাবণ মাসে উত্তর শিরে শয়ন করিয়! থাকে । বাটাতে গৃহারস্ত 

কালে নাগের মস্তকে যদি খনন কর! হয় তাহা হইলে মৃত্যু এবং 

পৃষ্ঠদেশে খনন করিলে পুত্র ও ভাধ্যা নাশ এবং জঘন দেশ খনন 

করিলে অর্থক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু নাঁগের উদর দেশ খনন 

করিয়া! গৃহাদি করিলে সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হইয়৷ থাকে। 

এইজন্য গৃহারস্তে নাগশুদ্ধি বিশেষরূপে দেখিতে হয়। 

"বাস্তপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ বামেন শেতে খলু নিত্যকালং। 

ত্রিভিত্ত মাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ তং বাস্তনাগং প্রবদস্তি সিদ্ধা:॥ 
ভাদ্রাদিকে বাঁসবদিকৃশিরাঃ স্তাৎ 

মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমুদ্ধা। 

প্রত্যক্শিরাঃ স্তাৎ খলু ফাল্তুনাঁদৌ 
জোষ্ঠাদদিকৌবেরশিরাঃ সনাগঃ ॥ 

মুদদিখাতে ভবেনু ত্যুঃ পৃষ্ঠে স্তাৎ পুত্রভা্্যয়োঃ | 

জঘনেহ্থক্ষয়ং বিদ্যাৎ সর্বসম্পত্তথোদরে ॥” (জ্যোতিস্তত্ব ) 

গৃহের মুখ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোন দ্বিকে 

হইবে, অর্থাৎ গৃহের প্রধান দ্বার কোন মুখে হইবে সেই মুখ 

অনুসারে পূর্ব বা উত্তরাদি মুখ স্থির করিয়৷ তৎপরে নাগশুদ্ধি 
নির্ণয় করিতে হইবে। 

বটাতে গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে ঈশান কোণে দেখগৃহ, 

অগ্লিকোণে মহানস (রান্নাঘর), নৈধতে বাসগৃহ এবং বায়ুকোণে 

ধনাগার নির্মাণ করিবে। 



“এশাহ্যাং দেবশালান্তাদাগ্নেয্যাঞ্চ মহানসম্। 
আয়ুফষরঞ্চ নৈখত্যাং বায়ব্যাং কোষমন্দিরম্॥” ( জ্যোতিস্তত্ব) 
নাগশুদ্ধি হইলেই সকল মাসে গৃহ নির্মাণ বা! প্রবেশ করিতে 

নাই, জ্যোতিষোক্ত মাস, পক্ষ, তিথি ও নক্ষত্রাদি নির্ণয় করিয়া 

বাটা নির্মাণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৈশাখ মাসে গৃহারস্ত 
করিলে ধনরত্র লাভ,জ্োষ্ঠ মাসে মৃত্যু,আষাটে ধনরত্ুলাভ, শ্রাবণ 

মাসে কাঞ্চন ও পুত্রলাত, ভাদ্রমাসে অশুভ, আশ্বিন মাসে পত্ী- 

নাশ? কার্তিকমাসে ধনধান্ত।দি লাভ, অগ্রহায়ণ মাসে অনুনুদ্ধি, 

পৌষ মাসে চৌরভয়, মাঘ মাসে অগ্নিভয়, ফাল্তুন মাসে ধনপুত্রার্দ 

লাভ এবং চৈত্রমাসে পীড়া হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে 

মান নির্ণয় করিয়া পরে নাগশুদ্ধি দেখিতে হয়। শুরুপক্ষে 

গৃহারস্ত বা গৃহ প্রবেশ করিতে হইবে, কৃষ্ণপক্ষে করিলে চৌর- 
ভয় হইয়া থাকে । ভাদ্র, আখিন ও কান্তিক মাসে উত্তরমুখ 

গৃহ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে পুর্বাদুখ, ফাল্গুন, চৈ ও 

বৈশাখ মাসে দক্ষিণ মুখ, জ্যেষ্ঠ আবাঁঢ় ও শ্রাবণ মাসে পশ্চিম 

মুখ গৃহারন্ত করা যাইতে পারে, এই সকল মাদে এই সকল 

দিকে নাগশুদ্ধি হইয়া থাকে। বাটার প্রধান গৃহবিষয়ে এই 

রূপে নাগশুদ্ধি নির্ণয় কবিতে হয়। অগপ্রধান গৃহে এইরূপ নাঁগ- 

শুদ্ধি না দেখিলেও চলে। ইহাতে কাহারও কাহারও মত এই 

যে, যদি দিন উত্তম পাওয়া যায় এবং চন্দ তারাদি শুদ্ধ থাকে 

তাহা হইলে গৃহাঁরন্তে ম(সদেষ দেযাবহ নহে ।* 

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবারে বিশুদ্ষকালে ( অর্থাৎ 

যখন গুরু গুক্রের বাল্যবৃদ্ধস্থজনিত কালশুদ্ধি না থাকে) 
৮ াপশসশাীকি 

* "চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্রোতি যো গৃহং কারয়েনরং | 

বৈশাখে ধনরক্কানি জ্যেে মৃত্াত্তগেব চ। 

আ|ধাঢ়ে ধনরত্ব(নি পশুবর্জনবপ্র,য়।ৎ। 

শ্রাবণে কাঞ্চনং পুত্র।ন্ হানিং ভাদ্রপ্দে তথ! ॥ 

পত্বীনাশ ইষে মাঁসি কান্তিকে ধনধাম্যভ।ক্। 

মার্গনীধে তথা শুক্তং গৌষে তক্করতে। ভয়ম্। 

মাঘে চ।গ্সিভয়ং বিদ্যাৎ ফাল্ুনে কাঞ্চনং সুতান্। 

শুরুপক্ষে ভবেৎ সৌধ্যং কৃষে তক্করতে। ভয়ম্। 

হিশেষপতি ভোজ্ঃ-- 

কফিকুস্তহরিনক্রগতেইকে পুর্বাপশ্চিমমুখ।নি গৃহাশি। 

তৌলিমেধবৃমবৃন্চিকজাত দক্ষিণে ।ত্তণমুখানি কুদ্যাৎ ॥ 

অগ্যথ। যদি করোতি দুশ্মতিবনা।ধশেকধনহ।নিমন্্রতে | 

মীনচাপমিথুনাঙ্গ নাগতে কাবয়েনসগৃহমেব ভাক্করে ॥ 

ন প্রধানগৃহারস্তং কুধাৎ পৌষে শু51বপি। 

যদি কুধ্যাৎ সোচিরেগ মহহীমাপদং ব্রজেৎ ॥ 

মহভারতে__ 

নিষিদ্ধেংপি হি কালে তু শ্বানুকলে শুভে দিনে । 

তৃণবন্ত্রগৃহ।র-স্ত মাসদোধে। ন বিদতে ॥  (জ্যোতিত্তত্ব ) 

পশিিমপপীপাশী শি পাশাপাশি না শিিশীিিস্দাঁোটিটি পটার তি 

] বাঁটী 

উত্তরভাত্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, আরা, অন্থুরাধা, হস্তা, চিত্রা 
স্বাতি, ধনিষ্টা, শতভিষা, মূলা, অখ্িনী, রেবতী, মুগশিরা, 

ও শ্রবণ নক্ষত্র, বজ, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, পরিঘ, গণ্ড, 
অতিগণ্,ও বিষ্কম্ত ভিন্ন শুভযোগে শুভতিথি ও করণে গ্রথম বাটা 
আরম্ত করা যাইতে পারে। বিষ্টি, ভদ্রা, চন্্রদগ্ধা, মাসদগ্ধা প্রভাতি 

যে সাধারণ কার্যে নিষিদ্ধ আছে, তাহাও দেখিতে হইবে। তিথি 

মন্বদ্ধে একটু বিশেষ এই যে, পুর্নিমা হইতে অষ্টমী পর্যন্ত পৃর্ধব 

মুখ গৃহ, নবমী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত উত্তরমুখ গৃহ, অমাবন্তা 
হইতে অষ্টমী পধ্যস্ত পশ্চিমমুখ গৃহ ও নবমী হইতে শুরু চতুদ্দনা 
পর্যন্ত দক্ষিণ মুখ গৃহারন্ত করিবে না। ইহ! বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।। 

নিয়োক্ত কাঠদ্বার| গৃহদ্বার ও কবাটাদি গ্রস্তত করিতে নাই, 

করিলে অশুভ হই থকে । ক্ষীরিবৃক্ষোন্তব দারু, (অর্থাৎ যে 

গাছের আঠা ঝরে ) ঘেবুক্ষে পক্ষিগণ বাসা করিয়া থাকে, যে 

বৃক্ষ ঝড়ে পড়িয়৷ গিয়াছে বা অগ্নিতে পুড়িয়াছে তাদুশ বৃক্ষের 

কাষ্ঠ গৃহে লাগাইতে নাই, ইহ ভিন্ন হস্তিকর্তৃক ভগ্ন, বঙ্জভগ্ন, 
চৈত্য ও দেবালয়োত্পন্ন, শ্মশানজাত, দেবাগ্যাধিষ্তিত কাষ্টও 

গৃহকাধ্যে বর্জনীয় । কদশ্ব, নিম্ব, বিভীতকী, প্রক্ষ ও শাম্মল] 

বৃক্ষের কাষ্ঠও গৃহ কর্মে প্রয়োগ করিবে না। এই সকল তর 

ভিন্ন সারতর দ্বার! গৃহাির কাধ্য সম্পর করিতে হয়।* 
শিপ পোটিও শীট ও শী স্পা শা পিসিও পিপি পিপশি পাক এ পাশিপশির্পাশ ৯ তি শি 

“আদিত্যেজ)ভরোহিণমূগশিরশ্চিত্রাধনিঙটেত্তর- 

পৌধী(বুশত।নুরাবপবনৈঃ শুদ্ধৈ: হৃতারান্বিতৈঃ। 

মৌমাম্থাং দিবসেইথ গ।গরহিতে যোগে যিরিক্ে তিথো 

বিষ্টিত্যক্তদিনে ধদস্তি মুনয়ে। বেশ্মাদি কা্যং শুভম্॥” 

্অশ্বিনীরোহিণীমুলমুনধরত্রয়মৈন্দষম্। 

স্বাতী হস্ত|নুরাধ! চ গৃহারস্ত প্রশস্যতে ॥ 

বজবা|ঘ(৬শুলে চ ব্যতীপ।তেতি গঙ্কে। 

বিষস্তগণ্ডগরিঘষর্ং যৌগেযু কারয়েৎ। 

আদিতাভৌমবর্জস্ত সবের ঘার|ঃ শুভবহা3॥” 

*পূর্থিমাতোহষ্টনীং ঘাবহ পুর্ধাম্যং বর্জ্যে, হম্। 

উত্তরাহ্ঠং ন কুব্ধীত নবণারি চতুদ্দিশাম্ ৪" 

অমাবন্ঠাঃমী মধো গ শ্চমান্তং বিবরুজিযেৎ | 

নষনীতন্চ যাম।5ং যাব তুদদশান্ ॥” 

“ক্কীরিনুগো বং দাকগৃহেপু ননাষশয়েৎ। 

কৃহাধনাসং [এখণবাশলানলপাড়িতং | 

গজৈবিভগ্রঞ্চ ৬ | খিথালিধ।শুগীড়িতম্। 

চৈত্যদেষালযে।ৎপন্রং বজরতং শ্শানজং ॥ 

দেবাদযধটিতদ[রুনীপনিম্ববিভীতকাম্। 

কণ্টকিনে'হন।রতরূন্ বঙ্জয়েৎ গৃহকল্মণি 

ঘটাশ্বথী চ নি ঠং কোবিদারবিভীতকো । 
প্ক্ষকং শালসলীঞ্চেব পলাশঞ্চ বিবজ্জয়েৎ 8” (গ্োতিস্তন্ধ) 



বাটাতে বদ্ধি মৃত্তিকানির্শিত গৃহ প্রস্তত করিতে হয়, তাহা 
হইলে যেখানে গৃহ হইবে সেই স্থানের ঈশান কোণ হইতে শুত্র 
ধরিয়া চারিকোণে চারিটী কীলক € খোট। ) প্রোথিত করিতে 
হয়। কিন্তু যেখানে ইষ্টক নির্দিত হইবে, তথায় অগ্রিকোণে 
সতস্ত করিতে হয়, এইরপ স্তস্ত বা সুত্র উভয়স্থলেই যথাবিধানে 

পুজা করা আবশ্বক। 

গৃহস্থ বাটাতে পারাবত, ময়ূর, শুক, ও সারিকা পু্িষেন, 

ইহাতে গৃহীর মঙ্গল হইয়া থাকে। 
“পারাবতময়রাশ্চ শুকা বৈ সারিকা স্তথা 

গৃহস্থেন সদা পোষ্যা আত্মনং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ব) 
বাটীতে গজাস্থি এবং অস্বাস্থি থাক! মঙ্গলজনক। কিন্ত 

অন্ঠান্ত জন্তর অস্থি কল্যাণকর নছে। বরং তাহাতে পদে 

পদেই অস্ত সঙ্ঘটন হয়। বানর, নর, গো, গর্দভ, কুকুর, 
শৃগাল, মাজ্জার, তেড় কি! শুকর, এই সমস্ত জন্তরই 
অস্থি অশুভগ্রদ। 

শিবির বা বাসস্থানের ঈশান কোণে পৃষ্ঠদিকে অথবা উত্তর 
দিকে জল থাকিলে শুভ হয়, এতত্তিম্ন অন্তর জলের অস্তিত্বে 

'অশ্তত ফলই ঘটে। অভিজ্ঞ বাক্তি গৃহ বা নিকেতন নিশ্মীণ 

করিতে গিয়া! উহা! দীর্ঘে প্রস্থে সমপরিমাণ করিবেন না। গৃহ- 
চতুরত্র হইলে গৃহীর ধন নাশ অবশ্তস্তাবী। গৃহ দৈর্ধ্যে অধিক 

এবং প্রস্থে তদপেক্ষা নন হওয়াই উচিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থের 
নানীধিক্য করিবার কালে কথন যেন ইহাকপ মোট মান শৃন্তে 
গিয়। না পড়ে । অর্থাৎ দশ বিশ কি ত্রিশ, এরূপ যেন না হয়। 

কারণ মানে যদি শুন্য হয়, তবে গৃহীর শুভফলের বেলায়ও 

পৃণ্তই দীড়ায়। 
গৃহের কিন্বা প্রকারের দ্বার দৈর্ঘ্যে তিন হাত এবং প্রন্থে 

কিছু কম ছুই হাতত হইলেই শুতজনক হয়। গৃহের ঠিক্ মধ্যস্থলে 
দ্বার নির্মাণ করা উচিত নহে। একটু ন্যুনাধিকা হইলেই 
মঙ্গল হয়। 

চতুর শিবির চন্দ্রবেধ হইলেই মঙ্গলাবহ হয়। নুর্ধ্যবেধ 

শিবির অমঙ্গল কর। শিবিরের মধ্যভাগে তুলসী তরু সংস্থাপন 

করা উচিত, উহাতে ধন, পুত্র ও লক্ষ্মীলাভ ঘটে, শিবির- 

স্বামীর পুণ্য হয় এবং অন্তরে হরিভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে । 

প্রাতে তুলসী তরু দর্শনে ম্বর্ণনানের ফল হয়। শিবির ঝা 

বাসস্থানের মধ্যে নিয়োক্ত পুশ্প পাপ গুলি দ্বারা উদ্ভান প্রস্তত 

করিয়া রাখা কর্তব্য) বথা-মালতী, মুধিকা, কু, মাধবী, 
কেতকী, নাগেশ্বর, মর্লিকা, কাঞ্চন, ঘকুল এবং অপরাকিতা। 

সকল শ্রতাবহ্ পুষ্পপাদপ ছারা পূর্ঘ্ঘ ও দক্ষিণ দিকে উদ্যান 
প্রস্বত করিবে। ইহাতে গ্হীর শুভ সমাগম অবস্থভাবী। 

বাটী [ ২৫২ ] াটী 

গৃহী ব্যক্তি যোড়শ হস্তের উ্ধ গৃহ এবং বিংশতি হস্তের 
উর্ধগ্রাকার প্রস্তুত করিবেন না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম অণ্ডভ 

ফল ফলে। বাড়ীর একেবারে সঙ্গিকটে হুঞ্ধার, তৈলকার বা 

সর্ণকার গ্রভৃতিকে বাঁস করাইবে না। দূরদর্শী গৃহী লাধ্যপক্ষে 
স্বীয় গ্রাম মধ্যেও উহাঁদিগকে বাসম্থান দিবেন না । শিবিরের 

সন্নিকটে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, সচ্ছ,দ্র, গণক, ভট্ট, বৈষ্ঞ, কিংবা! 
পু্পকার, ইহাদিগকেই স্থাপন করিবেন। 

শিবিরের পরিখা পরিমাণ শত হস্ত হওয়া প্রশস্ত । খীবিরের 

সন্নিকটেই পরিখা থাঞজবে। উহার গাস্তীধ্য দশ হাতের নুন 
হইবে না। পরিখার দ্বারটী সাক্কেতিক হওয়া চাই। এমন 
সঙ্কেতে ত্বারটী হইবে বে, উহা শত্রুপক্ষের অগম্য এবং মিত্র 
পক্ষের সুগম হইবে । 

শল্মলী, তিন্তিড়ী, হিস্তাল, নি, সিন্ধুবার, উড়ম্ঘর, ধুস্ত,র, 
বট কিংবা এরও, এই সকল বৃক্ষ ব্যতীত অপরাপর বৃক্ষের কান্ঠ 
শিবিরে সঞ্চিত রাখিবে। বজহত বৃক্ষ শিবিরে বা বাসস্থানে 
রাখিতে নাই। উহাতে স্ত্রী পুত্র ও গৃহ সমন্তই নষ্ট হয়। 

(ব্রহ্মবৈ'পু” কৃষ্ণজন্মথ” ১০২ অঃ) 
নৃতনবাটী প্রস্বত হইলে বাস্তযাগ করিয়া তবে বাটীতে 

যাইতে হয় । বাস্তযাগে অসমর্থ হইলে যথাবিখানে গৃহ প্রবেশ 
করা বিধেয় । [ বাস্তযাগের বিষয় বাস্বযাগ শবে দেখ ] 

নৃতন বাটীতে যাইতে হইলে কৃত্যতত্বে গৃহপ্রবেশবিধি এই 
এইরূপ নির্দি আছে £-_গৃহাঁরস্তেও যেরূপ পুজার্দি করিতে 
হয়, গৃহপ্রবেশেও তজপ কর! বিধেয়। ) 

শুভদিনে যে দিন গৃহ প্রবেশ হইবে সেই দিন প্রাতঃকালে 
প্রাতঃকত্য ও স্নানার্দি সমাপন করিয্মা যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে 

কাঞ্চনাদি দান করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে দ্বারের সম্মুখে একটা পুর্ণকুস্ত 
স্থাপন করিতে হইবে, এ পূর্ণ কুসের গান্রে দধ্যক্ষতশোভিত 
করিয়া উপরে আত্্পল্লব ও ফলপুষ্পাদি দিতে হয় । 

গৃহস্বামী নববন্তর ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া এবং পত্বীকে 
বামদিকে লইয়! তাহার মস্তকে ধান্তপূর্ণ হুর্প (কুল! ) দিয়া 

গোপুচ্ছ স্পর্শ করিয়! নৃতম বাটীতে প্রবেশ করিবেন । 
পরে নিজে সমর্থ হইলে যথাবিধানে গৃহপ্রবেশোক্ত পৃজাদি 

করাইবেন। অসমর্থ হইলে পুরোহিত ছার! পুজাদি করিবেন। 

ব্যযহার আছে যে, এই সময্প গৃহিনী নবগৃছে প্রবেশ করিয়া 
নৃতন পাত্রে ছ্ধ জাল দিবেন, এ ছুপ্ধ উতলাইয়া গৃফে পড়িয়া 
যাইবে। 

গৃহ প্রবেশে পুক্জাপদ্ধতি--পুরোহিত স্বস্তিযাচন করিয়া পহ্বর 
করিবেদ। উ্মগ্েত্যাদি নবগৃহপ্রবেশনিমিতকবাস্বদোযোপন 

শমনকাম? বাস্ব-পুজনমহং করিয্যে। এইন্ধপে সংক ও তৎ* 



বাঁটী [ ২৫৩ ] বাড়ৰ 

সুক্তা পাঠ করিস ধথাবিধানে হাটস্থাঁপনাদি করিয়! পৃজ! করিবে । 

শালগ্রাম শিলায়ও পুজাদি করা যাইতে পারে। প্রথমে নবগ্রহ 
ও গণেশাদিকে প্রণবা্দি নমোস্ত দ্বারা পুজা! করিয়া নিয়োক্ত 

দেবগণকে পুজা করিতে হইবে। “গু গণেশীয় নমঠ ইত্যাদি 
রূপে পুজা! করিতে হয়, পরে ইন্ত্র, হুর্ধ্য, সোম, মহল, বুধ, 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, কেতু ও ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালের 
পৃজা করিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রপালসমূহ, ক্রুর গ্রহ- 
সঙ্গহ ও ক্র,রভূতসমূহের পূজা করিতে হইবে। ও ক্ষেত্র 
পালেভ্যো নমঃ, ও ভূতক্র রগ্রহেত্যো নমঃ, গু ক্ুরভূতেভ্যো 

নমঃ, এইরূপে পুজা করিতে হয়। তৎপরে ব্রন্ধা, বাস্ত- 
পুরুষ, শিখী, ঈশ, পর্যন্ত, জয়ন্ত, হূর্ধ্য, সত্য, ভূশ, আকাশ, 
অগ্নি, পুষা, বিতথ, গ্রহনক্ষত্র, যম, গন্ধর্র্» মুগ, পিতৃগণ, 
দৌবারিক, স্ুগ্রীব, পুষ্পদস্ত, বরুণ, শেষ, পাপ, রোগ, অহি, 
মুখ্য, বিশ্বকর্মা, ভল্লাট, শ্রী, দিতি, পাপ, সাধিত্র, বিবন্বৎ, 

ইন্জ্াত্বজ, মিত্র, রুত্র, রাজবক্ষ্ন্, পৃর্থীধর, ব্রহ্ম, চরকী, বিদারী, 
পৃতনা, পাপরাক্ষসী, স্বনদ, অর্ধ্যমা, অস্তক ও পিলিপিঞ্জের পুজা 
করিয়া “গ নমন্তে বহুরূপায় বিষ্বে পরমাত্মনে ম্বাহা” এই মন্ত্রে 

বিষুপুজা করিতে হইবে। তৎপরে শ্ত্রীবাস্থদেব ও পৃথিবীর পুজা 
করিতে হয়। পৃথিবীপূজায় নিয়োস্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। 
মন্ত্র_”গ হিরণ্যগর্ভে বন্থুধে শেষস্যোপরিশারিনি । 

বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্থ্যং ধরিত্রি মে ॥* 

এই মন্ত্রে অর্ধ্য দিয়া নিমোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থন! করিতে 

হয়। প্রার্থনামন্ত্র_ 

*শুভে চ শৌভনে দেবি চতুরশ্রে মন্ীতলে । 

নুভগে পুত্রদে দেবি গৃহে কাশ্ঠপি রম্যতাম্ ॥ 

অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে । 

তুভাং কৃতে ময়া পুজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু ॥ 
বনুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। 

তবগুপ্রসাদাম্মহাদেবি কাধ্যং মে সিন্ধ্যতাং দ্রুতম্॥” 
এইকপ প্রার্থনার পর ভূতাদির উদ্দেশে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাষ- 

ভক্ত দিতে হয়। মন্ত্র 

“গু অগ্নিত্যোহপ্যথসর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। 

তেত্যো বলিং প্রষচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্ধমম্ ॥ 

ভূতানি রাক্ষসাবাপি যেহত্র তিষ্স্তি কেচন। 
তে গৃহুস্ধ বলিং সর্বে বাস্ত গৃহাম্যহং পুনঃ ॥” 

পরে দণ্তবৎ হইয়া! নিম্োক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। 
“তৃতানি যানীহ বসস্তি তানি বলিং গৃহীত্ব। বিধিনোপপাদিতম্। 

অন্তন্ত্র বাসং পরিকল্পয়ন্ত ক্ষমন্তব তানীহ নমোইস্ত তেত্যঃ ॥” 

হয়। তৎপয়ে দক্ষিণাস্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়! কার্ধ্য 

শেব করা বিধেয়। পরে ব্রাহ্মণ ভোবন ও সমর্থ হইলে আত্মীয়- 

স্বজনাদিকে ভোজন কয়াইবে। 

বাটীদীর্ঘ (পুং ) বাটযাং বাস্তস্ুমৌ দীর্ঘঃ সর্ব্বোচ্চত্বাৎ। ইৎকট- 

বৃক্ষ, ইংকড়। (রত্বমালা ) 
বাক (ক্লী) তৃষ্ট বব। 

বাউদেব (পুং)রাম্ভেদ। (রাজতর* ৭১৩৩) 
বাট্য (ক্লী) বাট্যালক, বেড়েলা। ( বৈষ্তকনি? ) 
বাট্যক (ক্লী)ভৃষ্টযব। ( শবচ*) 
বাট্যপুষ্প (ব্লী)১চন্দন। ২কুক্ধুম। ( শ্ধচ* ) 

বাট্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) বাট্যপুষ্পী, বেড়েলা । 

বাট্যপুষ্পী (রী) বাট্যং বাট্যাং সাধু বেষ্টনীয়ং বা পুষ্পং যন্তাঃ 
গোৌরাদিত্বাৎ ভীষ.। বাট্যালক, বেড়েল৷ । ( রত্বমালা ) 

বাট্যমণ্ড (পুং ) যবমণ্ডধিশেষ, নিত্বধ দরদলিত বব, চতুণ্ডণবারি- 
সাধিত যবমণ্, চারিখুণ জল দিয়া এই মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, 

গুণ--বিবন্ধশূল ও আনাহনাশক, রুচিকর, দীপন, সস এবং 

পিশ্তশ্লেঘ্ঘ ও বাযুনাশক। 

*বাট্যমণ্ডো বিবন্ধ্নঃ শুলানাহবিনাশনঃ | 
রোচনো৷ দীপন! হগ্থঃ পিত্রপ্লেক্মানিলাপহঃ ॥” (রাজব? ) 

বাট্যা (ত্ত্রী) ৰট্যতে বেষ্টতৈ ইতি বট-বেষ্টনে ণ্যৎ"যদ্বা৷ বাট্যাং 
বাস্তপ্রদেশে কবিতা, বাঁটী, যৎ। বাট্যালক, বেড়েল। ৷ (রত্বমাল) 

বাট্যায়নী বস্ত্র) শ্বেতবাট্যালক, স্বেতবেড়েল! | (চরক পৃ" ৪ অং) 
বাট্যাল (পুং) বাটাং অলতি ভৃষয়তীতি অল-অণ. | বাট্যালক। 

বাট্যালক (পুং ) বাট্যাল এব স্বার্থে কন্, বাটাং অলতি ভূষর- 
তীত্ি অল-ল্ বা। ক্ষুপবিশেষ, বাড়িয়ালাঃ বেড়েলা, পধ্যায়-_ 
শীতপাকী, বাট্যা, ভদ্রোদনী, বলা, বাটী, বিনয়, বাট্যালী, 

বাটিক! । (শবরত্বা”) ২ পীতপুষ্পবলা, পীতবেড়েলা । (ভাবপ্র” ) 

৩ বলা। 

বাঁট্যালিকা। (ক্ত্রী) ১ লঘু বাট্যালক, ছোট বেড়েলা। ২ মহাবলা, 
বড়বেড়েল! । (বৈদ্ভকনিণ) 

বাট্যালী স্ত্ৌ) বাট্যাল-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্খ বাট্যালক। (শবররদ্বাকর) 
বাড, আপ্রাব, ন্নান। ভ্যাদি” আত্মনে” অক” সেট,। লট, বাড়তে। 

লোট, বাড়তাং। লিট, ববাড়ে। লুঙড, অবাড়িষ্ট। 

বাঁড় (পুং) ধাতৃনামনেকাথত্বাৎ বাড়-বেষ্টনে ভাবে ঘঞ। 

বেষ্টন। ( শবমাল! ) 

বাড়ভীকার (পুং ) বড়ভীকারবংশীয় বৈয়াকরণভেদ । 
( অথর্বপ্রাণ ৩২৬ ) 

বাড়ভীকার্ধ্য (পুং ) বড়তীকার-বংশোস্তব। ( পা ৪১১৫১) 

এইরূপে পূজা করিয়া স্বগৃহ্বোক্ত বিধিদ্বার! শালহোম করিকে ৷ বাড়ব (পুং) বাড়ং বজ্ঞান্তঃঙ্গানং বাতি প্রার্দাতি বাড়-বা-ক। 
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১ ব্রাঙ্গণ। বড়বায়াং ঘোটব্যাং জাতঃ ববানজগ, | ২ বড়বানল, 

পর্ধ্যায়-ওর্ব, সংবর্তক, অন্ধ্যগ্রি। বড়বামুখ। ( হেম ) ৩ বড়বা- 

সমূহ। (অমর) (ব্রি) ৪ বড়বাঙগশবন্ধী। (নুশ্রুত ১৪৫) 

বাড়বকর্ষ (ক্লী) উত্তরদেশন্থ গ্রামভেদ। (পা 8২১৭৪) 

বাড়বহরণ (ক্লী) বড়বা লইয়! পলায়ন । 

বাড়বহারক (পুং) বড়বা অপহরণকারী। (ব্রিকা” ১২২২) 

বাড়বহাধ্য (ক্লী) বড়বাহত নামক ক্রীতদাসের কার্ধা। 

বাড়বাগ্নি (পুং) বড়বানল। (জটাধর ) 

বাড়বামিরস (পুং) স্থৌল্যাধিকারে রসৌবধ বিশেষ) প্রস্তত 

প্রণালী--বিশুদ্ধ পারদ, গম্ধক, তান, তাল (হরিতাল) এই 

সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া অন্ষীরে একদিন মর্দন করিয়া 
গুপ প্রমাণ বটিক! করিবে। এই ওঁষধ মধুদ্ধারা লেহন করিলে 

স্থৌল্যরোগ প্রশমিত হয়। 
*শুদ্বহতং সমং গন্ধং তামং তালং মমং শুভম্।. 

অর্কন্ষীরৈরদিনং মরদ্য ক্ৌদ্রেলেহ দ্বিগুঞককম্॥” (রসরদ্বা" ) 

বাড়বানল (পুং ) বড়বানল, বাড়বাগ্িি। 

বাঁড়বেয় (পুং) বড়বা ( নগ্াদিভ্যো ঢকু। পা ৪২৯৭) ইতি 

ঢক। বড়বানল, বড়বাসঘন্ধী। 

বাড়ব্য (ক্লী) বাড়বানাং সমূহঃ (ক্রা্মণমানববাড়বাগ্যন। 
পা 81২৪২) ইতি সমৃহার্থে যন্। বাঁড়বসমূহ। 

বাড়েমীপুত্র (পু) বৈদিক আচাধ্যতেদ। (শতগথত্রা”১৪৯1৪৩*) 
বাঁড্ৌৎম (পুং) বডৌৎসের পুত্র। (রাজতর" ৮১৩*৮ ) 

বাড়ুলি ( পুং) খষিভেদ। ( পা ৬৩১০৯) 

( অব্য) অধিকত্, অতিশয়, প্রচুরপরিমাণ, উত্তম, অলম্। 

বাঁবিক্রম (ব্রি) অতিশক্কিসম্পন্ন, বলবান্, দৃ্তবীরধ্য। 

বাণ ( পুং ) বাণঃ শব স্তদন্তান্তীতি বাণ-অচ.। ১ অস্ত্রৰিশেষ | 

ধনুকের বাণ কোন্ প্রকার হইলে ভাল হয়, এবং তাহা দ্বারা 

দ্ধাণি কাধ্য করা যাইতে পারে, ত্িষয়ে ধন্ুবেদে এইরূপ 

লিথিত হইয়াছে, প্রথমে যথানিয়মে ধনুক নির্ধাণ করিয়া 

তৎপরে বাণ প্রস্তত করিতে হইবে। স্ুলক্ষণসম্পন্ন শরের 

অগ্রভীগে যে লৌহনিশ্মিত ফলক সংলগ্ন করা হয়, তাহাকে 

বাণ কহে। বাণ লৌহ দ্বারা নির্মিত হয়। শুদ্ধ বজ্র ও 

কান্ত প্রভৃতি বহুবিধ লৌহ আছে। তন্মধ্যে শুদ্ধ ও বজ লৌহ 

দ্বারাই অন্ত্রনিন্মীণ বিধেয়। কিন্তু বাণ শুদ্ধ লৌহ দ্বার করিলেই 

ভাল হয়। এই শুদ্ধ লৌহ লইয়া বিবিধ প্রকার ফলা প্ররস্তত 

করা যাইতে পারে। যে সকল ফলা সুধার, তীক্ষ ও অক্ষত 

করিতে হয়, তাহাতে বন্ত্রলেপ প্রদান কর! আবহ্াক। ফলা 

সকল পক্ষ-প্রমাণের অনুরূপ প্রমা্বিশিষ্ট করিয়া পরে লক্ষণা- 

্রাস্ত শরে সংযুক্ত করিতে হয়। এই ফল! সকল আকারতেদে 

বহবিধ। | আরামুখ, হুর গোপুচ, অর, মুখ ৭ জপ, 
বৎসদস্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাক্তুওড ইত্যাদি বছবিধ নামে এবং 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলা আছে। 

প্ফলস্ত শুদ্ধলৌহন্ত নুধারং তীক্ষমক্ষতম্। 

যোজয়েৎ বজলেপেন শরে পক্ষার্মানতঃ ॥ 

আরামুখং ক্ষুরপ্রঞ্চ গোপুচ্ছং চার্দচন্ত্রকম্। 

হুচীমুখ্চ ভল্লঞ্চ বৎসদস্তং দ্িভন্লকম্ ॥ 

কার্ণিকং কাকতুগুঞ্চ তথান্যান্তস্তনেকশঃ 

ফলানি দেশে দেশেষু ভবস্তি বহরূপতঃ॥” (বৃহংশাঙ্গ* ) 
ফলকের যে আকারগত বৈলক্ষণ্যের বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

তাহা কেবল দৃশ্তের জন্য নহে, তাহা দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সকল 

সাধিত হইয়া থাকে। আরামুখ নামক বাণ দ্বারা বন্ধ ভেদ 

করা যায়। অর্দচন্ত্র বাণে প্রতিযোদ্ধার মন্তক, এবং আরামুখ বা 

সচীমুখ বাঁণে ঢাল বেধ করা যায়। কাম্মুক ছেদের জন্য ক্ষরপ্র 

বাণ, হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য ভল্ল নামক বাণ, ও ধনুকের গুণ 

ও আঁগম্যমান শর কাটিবার জন্য দবিতল্ল নামক ৰাঁণই প্রশস্ত। 

কাকতুগাকার ফলার দ্বারা তিন অঙ্ুল পরিমিত লৌহ বিদ্ধ কবা 

যায়। গোপুচ্ছাকার শর দ্বারা নানা কাধ্য সাধিত হয়, 

এবং লৌহকণ্টকমুখ বাণ দ্বারা অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত ছিদ্র 

করিতে পারা যায়। 

ফলা প্রস্তুত করিবার সময় উত্তমরূপে পায়ন (গান ) দিতে 

হয়, ছেদ ভেদ প্রভৃতি বছুণিধ কাধ্যের জন্য উপযুক্ত বহুবিধ 

আকারের ফলা প্রস্তৃত করিয়া তাহাতে অন্ত্রবিগ্ভার মতানুসারে 

পান দিতে হয়। পানের গুণেই অন্ত্র স্ুধার ও দৃঢ় হইয়। থাকে । 
. ফলাঁয় পাঁন দিবার বিধি বৃহৎ শাঙ্গধর এইরূপ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন,--উৎকৃষ্ট ওষধি লিপ্ত করিয়া যে ফলকের পায়ন বিধান 

আছে, সেই বিধানানুসারে পান দিয়া ফলক নিম্মীণ করিলে তাহা 

দ্বারা দুর্ভেগ্চ লৌহবর্্মও বৃষ্ষপত্রের স্তায় ছেদন করিতে পারা যায়। 
পিপুল, সৈদ্ধব লবণ ও কুড় এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে গো" 

মৃত্রে পেষণ করিয়! ফলকে লেপন করিতে হয়, উহ দ্বারা এ লিপ্ত 

ফলক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে ইহা অগ্রিবং হইলে, আগুন 

হইতে তুলিলে পর যখন ইহার বর্ণ স্বাভাবিক হইৰে অথচ সম্পূর্ণ 

রূপে উত্তাপ থাকিবে, তখন এই ফলা তৈলের মধ্যে নিক্ষেপ 

করিবে । এই প্রণালী অনুসারে পান দিলে অতি উত্তম পান হয়। 

অন্যবিধ__সর্ষপ ও মধু উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ফলকে 

লেপ দিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, যখন অগ্নিমধ্য হইতে এই 

ফলকের ময়ূর পুচ্ছের মত রং দেখা যাইবে, তখন অর্মি হইতে 

উহা তুলিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে এই ফলক অতিশয় তীক্ষ 

ধারযুক্ত ও দৃঢ় হয়। 



বাঁণ [ ২৫৫ ] বাণ 
্ ক. ৮০-..০০০্্প্র রে সপ স 

বৃহৎসংহিতাক় লিখিত আছে যে--ধোটক্কী, উত্ী, ও হস্তিনী 

এই সকল পঞ্র দুগ্ধ দ্বারা, পান দিলে তীরের ফলার অতি উৎকৃষ্ট 

ধার হয়। ইহা ডিন্ন মাছের পিত্ত, ্গীর দুধ, কুকুরের ছুগ্জ ও ছাগী 
ছপ্ধ দ্বারা পান দিলে সেই বাণ দ্বারা হস্তিশুওও ছেদন করিতে 

পাঁরা ধায়। আকন্দের আটা, ছড়,শূঙ্গের অঙ্গার, পায়রা ও ইন্দু- 
রের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বাণের সর্ধাঙ্গে 
লেপন করিয়া অগ্নিতে দঞ্ধ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে তৈল 

সেক দিবে, ইহাতে বাণ অতিশয় দৃঢ় ও শাণিত হয়। লৌহ 

দ্বারা এইরূপ পান গিয়া বাণ প্রস্তত করিবে। যে শরে বাণ 

পরাইতে হয়, তাহার বিষয় এইননপ লিখিত আছে £-- 

শর (তৃণবিশেষ ) অধিক স্থুল বা! সঙ্গম না হয়, উহ! কুৎসিত 

মুত্তিকায় উৎপনন না হয়, তাহাতে গ্রন্থি না থাকে এবং পক 

হইয়। পাওুরবর্ণ হইলে ভাল হ্য়। উপযুক্ত সময়ে এইরূপ 

শর আহরণ করিয়া তাহার অগ্রতভাগে ফলক পরাইতে হন়্। 

হীনগ্রন্থি ও বিদীর্ণ শর বাণের পক্ষে উপযুক্ত নহে। 
“কঠিনং বর্তলং কাষ্ঠং গৃহীয়াৎ সপ্রদেশজমূ। 

ত্বৌ হৃস্তো মুষ্টিনা হীনৌ দৈর্ধ্য স্থৌল্যে কনিঠিক। 

বিধেয়! শরমাণেষু যন্তেঘা কর্ষয়েত্ততঃ ॥* (বৃহৎশাঙ্গ ধর ) 

কঠিন, বর্তল অর্থাৎ স্ুগোল এবং উত্তম স্থানে উৎপন্ন 

এইরূপ কাষ্ঠই (শর) তীর-নির্্ীণের পক্ষে উপযুক্ত । জল- 

বহুল, তৃণবহুল ও ছায়া! বুল প্রদেশে যে শর জন্মে, তাহা 

তত দৃঢ় হয় না এৰং কীটাকুলিত হয়। রৌদ্রবছল ও অলপ 

বালুকাুক্ত স্থানে যে শর জন্মে, তাহাই উৎকৃষ্ট । উক্ত প্রকারের 

উত্তম শর গ্রহণ করিয়া ছুইহাত বা একমুষ্টি নান ২ হাত লম্বা 

ও স্থলতায় কনিষ্ঠাঙগুলি পরিমাপ শর গ্রহণ করিতে হয়। যদি 

কোথাও বদর থাকে, স্কাহা হইলে যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া সোজা 

করিয়া লইতে হয়। বাণের শর উক্ত পরিমাণের অধিক 

করিবে না। কারণ মুষ্টিব্ধ বামহম্ত প্রসারিত হইলে মুষ্টি 

অগ্রভাগ হইতে দক্ষিণ কর্ণের মুলদেশ পর্ধ্যস্তের পরিমাণ ঝ| মাপ 

দুই হস্তের অধিক নহে, স্বরং কিঞিৎ অল্প। স্থতরাং মুষ্টি হীন 

দুইহাঁত বাণ ধনগুকে সংযোজিত করিলেই আকর্ণ আকর্ষণ সহজেই 

হইয়া থাকে । বাণ অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোষ জন্মে 

এবং তজ্জন্ত তাহার গতি ভঙ্গ হইয়া থাকে। 

বাঁণ ছাড়িলে তাহার গতির বন্রতা জন্মাইতে না৷ পারে, 

এই জন্য তাহার মূলে পক্গীর পালক সংযুন্ত করিয়৷ দিতে হয়, 

তাহার নিক্নম এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে :--পক্ষ যোজনা ভিন্ন 

বাঁণের গতি ঠিক সরল হয় না। পক্ষ সংযুক্ত থাকায় বায়ু ভেদ 

করিয়া যায়, সুতরাং বাণ কোন দিকে না৷ বাঁকিয়া ঠিক সোজা 

চর্লে। ইহাতে লক্ষের দিকে ঠিক গতি হইয়' থাকে। 

স্পা 
পি শাপসপস্্পসসপিসমিপসপিাসপা পলাশ পিসি 

কাক, হংস, শশ, মাচরাঙ্গা, বক, ময়ূর, গৃথ্ ও কুরর এই 

সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম। প্রত্যেক শরে সমাস্তর রূপে 
চারিটী করিয়া পালক যোজন! করিতে হয়। পালকগুলিও 

অঙ্গুল প্রমাণ হইবে। কিন্ত একটু বিশেষ এই যে ধন্ুতে 
ধে বাণ যোজনা করিতে হয়, তাহার শরে ১০ অঙ্গুল পক্ষ 

এবং বৈণষ ধনুর বাণে ৬ অঙ্গুল পক্ষ দিতে হয়। স্গায়ুবা 

তত্ব দ্বারা এই পক্ষ বাধিয়া দিতে হয়। 
*কাকহংসশশাদীনাং মতস্তাদক্রৌঞ্চকেকিনাম্। 
গৃত্ধাণাং কুররাণাঞ্চ পক্ষা! এতে স্থশোভনাঃ ॥ 

একৈকশু শরস্তৈব চতুঃগক্ষাণি যোজয়েৎ। 
্তঙ্থুলিপ্রমাণেন পক্ষচ্ছেদর্চ কারয়েৎ ॥ 

দশাঙ্গুলিমিতং পক্ষং শাঙ্গং চাপন্ত মার্সণে। 

যোজ্যা দৃঢ়াশ্চতুঃসংখ্যা সব্ঘস্ধাঃ স্বায়ুতত্বতিঃ ॥”(বৃহৎ শাঙ্গ ধর) 
উক্ত প্রকার পক্ষসংযুক্ত শরের অগ্রভাগে ফলা পরাইতে 

হয়, নচেৎ তাহা যুদ্ধোপযোগী হয় নাঁ। যে শরের অগ্রভাগ 

স্থল অর্থাৎ আগার দিক মোটা, তাহা স্ত্রীজাতীয় শর, এবং 

বাহার পশ্চাদ্দেশ স্থল তাহা পুরুষ জাতীয়, এবং যাহার আগ্র ও 

পশ্চাঁৎ উভয় দিকই সমান, তাহা নপুংসক জাতীয় শর বলিয়। 

অভিহিত হইয়াছে । নারীজাতীয় শর অধিকতর দূরগামী হয়, 
পুরুষজাতীয় শর দুরবস্ত ভেদের যোগ্য, এবং নপুংসকজাতীয় 

শর লক্ষ্যতেদের পক্ষে বিশেষ প্রশত্ত। 

বৃহৎ শাঙ্গধরের মতে নালীকান্ত্রও বাঁণপদবাচ্য। 

"সর্ববলোহাস্ত যে বাণা নারাচান্তে প্রকীর্তিতাঃ। 

পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষ: যুক্তাঃ সিধ্যস্তি কম্তচিৎ ॥ 
লঘবো। নালিকা বাণ নলযস্ত্রেণ নোদিতাঃ। 

অত্যুচ্চদূরপাতেযু হ্গযুদ্ধেযু তে মতাঃ ॥" ( বৃহৎ শাঙ্গ ধব ) 

যে সকল বাণ সর্বলোহ অর্থাৎ যাহার সকল অবয়ব লৌহ 
নির্শিত, তাহার নাম নারাচ। শরের বাণে যেমন ৪টী পঙ্গ 

আবদ্ধ থাকে, তন্রপ এই নায়াচ বাণে ৫টা পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে, 

এই পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষ৷ মোটা ও বড় হইবে। সকলে 

এই নারাচবাণ আয়ত্ত করিতে পারে না। ইহা ভিন্ন লব্বুনালিক 
বাণ নলাকার যন্ত্র বারা প্রেরিত হয়, এই নালিক বাণ উচ্চদুরে 
ও দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার পক্ষে প্রশস্ত। [ নালীকান্ত্র দেখ ] 

২ মন্ত্রভেদ, বাণমন্ত্র। এই মন্ত্র যাহাদ্দের জানা আছে, 

সে ব্যক্তি ইহা দ্বারা মানব, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ 'ও গুন্স প্রত্তিকে 

বিবিধ প্রকার পীড়৷ দিতে পারেন। কিন্তু বাণমন্ত্রের কোনরূপ 

শান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা কেবল গুরুপরম্পরা ক্রমে 
প্রচলিত আছে। বাণমন্ত্র এবং ইহার কাটানমন্ত্রও প্রচলিত 
আছে। [ পবর্গে বাগশব্দ দেখ ] 
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পরক্রঙগ মা প্রয়োগ বদ এবং. ত্পে ভাবার বিপরীত শনি 

যাহারা! এই মতে অন্ন ও প্ররোগপারদর্নী তাহারা *গুধিন্* 

বাণ অত্যাস করিয়া! খাকে। অনেক শ্থণে নিয় শ্রেণীর হিন্দু 

ও মুসলমানকেই ইহা শিক্ষা! করিতে: দেখ যায়'। 

সাপুড়ের যে বাম প্রয়োগ, করে তাহার সহিত গাছ- 

মার৷ মন্ত্রে স্বাভস্ক আছে। অনেকে ফলবন্ত বৃক্ষ দেখিলেই 

মন্ত্রঘোগে বাণ মারিয়া উহ নষ্ট করিয়। দেয়। হাতে সরিষা বা 

ধুল! লইয়া & সকল মন্ত্র াঁঠ পূর্বক অভীষ্ট বস্তর অভিমুখে সেই 

ধূল! ব| সরিষা ছুড়িয়। মারিলে & বস্ত বা বৃক্ষ শুকাইয়া নষ্ট হইয়া 

যায়। সাপুড়েরবাণমারায় আহত ব্যঞ্সির মুখ দিয়া রক্তো দগমন 

্রস্ৃতি লক্ষণ গ্রকাশ পাই! থাকে। 

এই বাঁপমারার স্তার মার, স্স্তন,বশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতি 

বিষয়েরও মন্ত্র আছে। [ €ভীতিক বিদ্তা দেখ। - 

নী প্রবাহিত হইয়াছে। প্রবাদ, রাক্ষসরাজ রাবণ বাগের 

অগ্রভাগ ছারা! হিমালয় পর্বতগান্জ তেদ করিয়া এই নদীকে 

বাহির করিয়। দেন। 

(পুং) বাপের নির্দিষ্ট গতিস্থান (39089 0120 910ম)। 

(স্ত্রী) বাগগ্রয়োগ। ধছ্থ ও, ভীরযোগে লক্ষ্য বন্ত 

বিদ্ধ করিবার কৌশল বা প্রণালী; পাশ্চাত্য ভাষায় এই 
তীর- 

ক্ষেপপ্রথাকে 499 বলে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনূর্বেদে ইহার 

বিষয় বিস্বৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। [ ধনুর্বেদ দেখ। ] 

উ্রতিহাধিক ঘুগের প্রথম বা! প্রারস্তাবস্থায়, যখন এদেশে 

আগেয়াস্ত্ের নোবিকাধি যুদ্ধবনর 08০০9) বহুল ব্যবহার হয় নাই, 

এমন কি, বখন লোকে লৌহ্ঘার৷ কলকাদি নির্মাণ করিতে পিখে 

নাই, তখন. দেই আদিম যুগে সকলে বংশথণড লইয়া ধনু, 

শখ লইয়া! ইবু এবং চকমকী দ্বারা পরের শলাক! প্রস্তুত 

করিতে অভ্যন্ত ছিল। আময়। ইতিহাস পাঠে এবং প্রাচীন 

নগর বা আমাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে আদিমজাতির এই 

জের. বছ নিদর্শন পাইন্াছি। এখনও অনেক দেশের আদিম 

অনজঞজাতির মধ্যে এই প্রথ। বিপ্মান রহিম়াছে। পরে বখন 

সেই -বরল. জাতির মধো সভ্যতালোক
 বিস্কৃত হইতে আনম 

০ জজ হার সকার আর 
বানের চাঁন. কলি বাপনির্সাণ বিষয়ে. এ: তাহার, 

রি 
৫ ৬ 
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খে: পযাপরে যযবক বাঝলিক্ষেপরণ যুছ। 7 রঃ ঠ 

বাণখোদা)। পদ, | | 

সংহিতায় ডাহার ভূঙি ভূরি প্রমাণ পাওয়া ই 

অন্থুর (দন বা ঝবাক্ষস ) লংঘর্ষের কথা বাহা' উদ্ধ যহা গ্রন্থে 

ঘিবৃত. হইয়াছে, তাহারই অবিকৃত চিত্র পৌরাণিক বর্ণনায়ও 

গ্রতিফলিতৎ দেখা যাঁয়। 

রামায়দীয় যুগে রাম-রাবণের যুদ্ধে এবং ভারতীয় যুদ্ধে কুরু" 

পাগবের মধ্যে যথেষ্ট বাণযুদ্ধ চলিয়াছিল ; কেবল যানবজগৎ 
র্ 

বলিয়। নহে, দেবলগতেও বাণের ব্যঘহার ছিল। স্বয়ং পণুপতি 

' পাশুপত অস্ত্রে পরিশোতিত ছিলেনণ। দেবসেনাপতি কুমার কান্তি" 

কেন ধনুরববাথ ধারগ করিয়। অনুর সংহার করিয়াছিলেন । পুরাণে 

অধ, বঙ্কণ, বিষ বরন্গা প্রভৃতি দেব্গণের স্থ স্ব মির প্রিয় 

বাণের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ । রামরাবণের যুদ্ধে এ সকল দেবা- 

ধিঠ্টিত ধাণের বহুল প্রয়োগ হইয়াছিল । রাবণের মৃত্যুবাণ এই 

শেধীর অবস্কাননশ্বরূপ বল! যাইতে পারে । হুম্স্তাদি রাজগণ বাণ 

লইঙ্ব মৃগয়া! করিতেন: । নুষ্যবংশপ্রদীপ মহাত্মা! রঘু বাগ লইয়া 

পারসিকদিগকে জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন । রামায়ণে 

(১) খক্ ৫1৫২,৫৫ ও ৫৭ সৃত্তে এবং ৬২১২৭১৪৬১৪৭ শুক খাটি, বালী, 

ধনু, ইযু প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ আছে। 4 

(২) খক্ ১1১১১১২)২১১২৪)৩৩,১*৯১১*৬,১৯৪)১২১ প্রভৃতি লু 

আলোচন! করিলে ইাদিকর্তৃক অনু রনাশের যে কথা পাওয়! যায়, বৃত্রসংহার, 

ভারকাবধ) অন্ধকনিধন, নুর-নাশ, ত্রিপুর-দাহ। মধুকৈটভাদি বিনাশ তান্থার' 

খিকাশমাত্র। 

(৩) লিঙ্গপুরাণ ও মহাভীরত। নহাঁদেষ অর্জুনের বীরত্বে প্রীত, 

হয়! কর্ণ ও নিঘাতকধচাদি নিধনের নিঙগিত্ত উক্ত জন্্র দান করিয়াছিলেম। 

(৪) বিভিষ্ন প্রেগীর বাণ অর্থাৎ তাহাদের তেদশক্ি তিয়রগ। বর্তদান-. 

কালে অর্থচন্র, কোণাকার, ভ্রিফলক, পঞ্চফলক ঘা! বড়দীর আকারযুক্ত বাণ' 

ভীল, সাওভাল মধ্যে এবং প্রাচীন রাজবংপন্ুছের অস্বাগায়ে পরিদৃ্ হইয়া 

খাফে। পুরাণে যে বরণঘাণ দ্বার! অগ্নিষাণ কাটিধার কথা আছে । অধিক সন্ভঘ, 

তাহা এয়াপ বিভিন্ন ফলকেয় গুণেই হইত, তখনকার যোক্ধ,ঘর্গ সথিরলক্ষ্য ও. 

শিদ্ধচূত্ত ছিলেন এবং তাহার! একটা বাণের প্রয়োগ দেখিলেই তাহার বিপরীত 

অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানগদর্থক অঙথ প্রশ্নোগ করিতে জানিতেন : থখা & ফর ঘাণ.. 

মরন ছিল এবং খোসা খা প্রচ্ষেণকালে তাহ! “মপৃত; ভুরি! প্রয়োগ 

করিতেন, ইহাও হল! যাইতে লায়ে। ৰ ৫৭ রা শক 

(4) হাতি ছাদিবান: এভৃতির কান াটিকারিজ- বাঁ ক? 
বাহারের উদ হেখ বা তার অন হয়ছে এ সকম ফবিগণের 
উন রঃ রমা ২ পল ১ 

। ্ 
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:. মহাভারতে কোোগাচার্যোর নিবউ, পাুবগণ যাণপ্রিচালন- 

শন কষা করিরাফিলেন । একলর্য জোশাভাধোর সুর্ধি প্রতিষ্ঠা 

রিষাহ্বীয় 'অধ্যরলায়ে গুরুর বিস্তা ঘপ্হরণ' করেন). নাগ- 

সভা পীরবাদিতা লাড়ের পর একলব্য প্লোণকে' দক্ষিণী থিতে 

বদ্ধ হইলে জোণাচার্যটয তাহার অন্ভুত শিক্ষাকৌ্র দেখিয়া 

একলব্যের দক্ষিণ হ্তের বৃদ্ধাঙগুলি, প্রার্থনা করেন । একলব্য 

গুরুকে তীহার আভিপ্রেত দক্ষিণা দান ০ রী মহত্ব 

রক্ষা করেন । 

_ মহাভারতীয় এই বিবরণ পাঁঠ করিলে মনে হয়, চুলের 

ফি. রাঁজপরিবার, কি সাধারণ জনসমাজে বাণশিক্ষা। ক্ষত্রিয়- 

সাধারণের প্রধান কর্ডুব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাড়কা- 

নিধনকালে শ্রারামচন্ত্রকর্তৃক মারিচ রাক্ষসকে লঙ্কায় প্রেরণ 

দ্রৌপদী স্বয়দ্বয়ে চক্ররত্ধ,পথে অর্জনকর্তৃক মত্ভচগ্ষু ভেদ, 

কুফুকুলপিতামহ মহামতি ভীন্মের শরশয্যা নির্মাণ প্রভৃতি 

_ পৌরাণিক আখ্যান বাণচালনার চরম দৃষ্টাস্ত। 

পরবর্তী কালের হিন্দু নরপতিগণও তীরধন্থুক লাইয়৷ যুদ্ধ 

করিতেন । আলেকসান্দারের এবং মুসলমারগণের ভারতাক্রমণ 

সময়ে রণক্ষেত্রে বহুশত তীরন্দাজের অবতারণা দেখা যায়। 

_আইন-ই'অকবরীতে লিখিত আছে যে, মোগল-স্ম্ল্টি আকবর 

+" শাহের অন্ত্রাগারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তীর, তুমীর ও ধন্থক 

ছিল*। এ লময়ে বন্দুকের বহুল প্রচলন . থাকায় বাগের 

ছারা শক্র সংহার করিবার প্রদ্বোঞ্জন হাস হইতে থাকে | | 

তখন তীরনাজ সেনাসংখ্যা ক্রমশঃ কম হইয়া পড়ে) কিন্ত 

তাই বলিয়া যে তৎকালে তীরন্দাজ ছিল না, এমত নহে। 

রণরুরঘ্দ রাজপুতবীরগণ, প্রচণ্ড ভীলগণ এবং মীণাকপি গ্রদ্থৃতি 

ছর্ধর্ব অসভ্য জাতীয়েরা! তীরধনূক হস্তে রণক্ষেত্র নামিয়া 

শত্রক্ষয় করিত" । 

ইংয়াজাধিকারেও লীওতালগণ তীর লইয়। যুদ্ধ ররিয়াছিল। ৃ 

তাহাদের বাণশিক্ষা অফ্ুত, লক্ষ্য স্থির ও হুনিশ্চিত এবং 

হার অপরিহাধ্য। সুদূর, বনাস্তরাল হইতে আততারীকে 

লক্ষ্য করিয়া তাহার! য়ে তীর ছুড়িত, তাহাতে পক্ধুর নিপাত 

বিষয়ে কোন রন্দেহই ছিল না। এখন এই বিষ্ভার সম্পূর্ণ 

স্থান ঘটলেও *সওতালের কীড়” সাধারণের হানে ৪৪ 

. পরাকো্ জাগাইয়া. থাকে । 

৩. ও 30000108005 দাস ০1 
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.. গণ বর্গ, ছে কণকের.. দেখ ..নিতেন। হা 
প্রাচীন খ্রীস বা ছেলেনিস্বাসীর অন্ততম পাখ। বলিয়া পর্লিচিত। 
কার্থেজিনীয় যোছ্বাঙগ, বিখ্যাত ._রোম্কগণি। ভুগ,. পথ । ও 

ভাগডাল প্রভৃতি বর্করজাতি। এমন কিঃ বর্তমান. হশিক্ষিত 

ইংরাজজাতির আদিপুরুষ . এবং ইংরাণডের আঁদিমবাসী বৃটন- 

গণও যাগপরিচাঁলনায় বিশেষ পারদর্থী ছিলেন । ততদেখের 
ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে । 

পাশ্চাতা জগতের শুপ্রাচীন গ্রীক ও নকলা সভ্যু- 

খানের পূর্ব আসিরীয় ( 458501808 ) এবং শক €9৫7- 

ঠ১$87)৪ ) জাতির মধ্যে অশ্বসংযুক্ত রথে চঁড়িয়! যুদ্ধ করিবার 

রীতি ছিল। এখনও তথাকার দ্রুত প্রাসাদগাত্রস্থ প্রস্তর” 

ফলকািতে বাণপূর্ণ ভূণীরসংবদ্ধ রথাদির চিত্র অন্ধিত 'দেখা 

হায়। আধিগীয়ঙাতির বাঁণবিষ্ার পুর্ণ প্রভাব তাহাদের কীল- 

রূপা (08091070 ) বর্ণমালা হইতেই উপলব্ধি কর! যায়ু। 

অনুমান হয়, বাই তাহাদের প্রাণ ছিল, তাই তাহার বাণোর 

অগ্রকীলকের অনুকরণে । আগানাদের অক্গরমালা ৷ প্রত্নিত 

করিয়াছিল। 

৮৮৭ ইউডিন টিনিরা নিন কালু, 

দীয়, বাঁবিলোনীয়, পার্থর, শক, হাহিলক ও প্রাচীন. পার্সিক" 

জাতির মধ্যে বাগান্ত্রের বুল প্রচলন ছিল। নুতরাং অঙ্গ 

মান হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ধন্ ও ইযু যুদ্ধের প্রধান পপ 

রি গণ্য ছিল এবং সাঁধারণে তাহাই বিশেষ যত্বে শিক্ষণ 

| ৯ (পুং) বিষুঃ। 
বাণতৃণ (পুং) বাণাধার, তৃণীর । 

বাঁণদণ্ড (পুং) বানদণ্ড, বেমা। 

বাণধধী €পুং ) তুণীর। 
বাণনাস। (ত্র) নদীতেদ | 

বাণনিকৃত (ব্রি) বাণাস্ত্র বারা ভি্ন। 

বাণপঞ্চানন (পুং) একজন ছু গ্রসিন্ধ কবি । ৰ 

বাঁশপথ (পুং ) বাণগোচর । | 

বাণপথাতীত (ব্রি) বাণপথাত্িক্রম।.. 

বাণপাণি (ঘি) বাখায় ছারা চক্ষিত।.. 

| বাণপাত প২)১ বাগলিতেকা,। & জলা! 
রা পা বাণপাতবর্তিম্ (ব্রি) জদুরে 
1 বাণপু। (স্ত্রী ) বাপের জন ঙ যাগ 
২৫ 
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বাণপুর (ক্র ) বাণরাজের রাজধানী । 
বাণভটট (পুং) সপ্রসিদ্ধ কবি [ পবর্ণে দেখ। ] 
বাণময় (তরি) বাধার! সমাচ্ছন্ন। 

বাণমুক্তি, বাণমোঙ্ষণ (স্ত্রী রী) বাণচ্যুতি, লক্ষ্যবস্তর অভি 
মুখে বাণত্যাগ। 

বাণযোৌজন (ক্লী)১ তৃণীর। ২ ধনুকের জ্যামধ্যে বাঁণ লাগা- 
ইয়া লক্ষ্য। 
যাণপ্রস্থ (রী ) আশ্রমাচারবিশেষ। [ বানগ্রস্থ দেখ। ] 
বাঁণরসী (স্ত্রী) বারাণসী। 
বাণরাজ ( পুং) বাণাসথর | 

বাঁণরেখা (স্ত্রী) বাণঘ্বারা গাত্রস্থ ক্ষত চি্ন। 
বাণলিঙ্গ ক্লৌ) স্থাবর শিবলিঙ্গভেদ। নর্শদাতীরে এই সকল 

লিঙ্গ পাওয়া যায়। [ লিঙ্গশব্' দেখ। ] 

বাঁণশাল (ক্লী) ১ বাগাগার, আযুধশালা । 

বাঁণবর্ষণ (রী ) বাণবৃষ্ি, অর্থাৎ বৃষ্টিধারার স্তায় বাণপাত। 
বাণবার (পুং) সাঁজোয়া। বক্ষাবরক লৌহনির্শিত অঙ্গ- 
.রাখাভেদ। 

বাণসন্ধান (কী ) লক্ষ্য করিয়া বাণযোজনা। 
বাঁণসিদ্ধি (ত্ত্রী) বাণযোগে লক্ষ্যতের। 
বাণসূতা! (তরী) উষা। 
বাঁণহন্ (পুং) ১ বাণারি। ২ বিষু। 

বাণারমী (দেশজ) পট্বন্ত্রতেদ, বাণারসী চেলী, বারাণসী 
গ্রভৃতি স্থলে এই চেলী প্রস্তুত হয়, বলিয়া বোধ হয় ইহার 
নাম বাণারসী হইয়াছে। এই প্রবন্ধে জরি দিয়া ফুল পাড় 

প্রস্তুত কর! হয়, ইহা বহুমূল্য বস্ত্র। ২ বাণারসী সাল, ইহাঁও 

বারাণসীতে প্রস্তত হয় বলিয়া ইহাকে বাণারসী সাল কহে। 
বাণাবলী (ত্ত্রী) একপদে যে পাঁচটা শ্লোক রচিত হয়। 

বাণাশ্রয় (কী) তৃণীর। 
বাণামন (রী) ধন্ু। 
বাণি ভত্ত্রী) বণ-নিচংইন্ (সর্বধাতুভ্য ইন্। উপ 81১১৭) 

ইতি ইন্। বপন, বোনা, পর্য্যায় ব্যুতি, বাতি । (তরত) 

করণে ইন্। ২ বাপদও্ড। 

বাণিজ (পুং) বণিজ্-স্বার্থেঅপ। ১ বণিক্। (অমর) 
«. ২ বাড়বামি। (ত্রিকাণ) 

বাণিজক (পুং) বণিজ্-স্বার্থে-বুঞ। ১ বণিক । ২ বাড়বাগি। 
বাণিজকবিধ (ব্রি) বাঁশিজকানাং বিষয়ো দেশঃ ( তৈরিক্যা্থোষু 

কার্্যাদিভ্যো বিধল্ভক্তলৌ। পা! 8২৫৪) ইতি বিধল্। 
বণিকদিগের স্থান, বাণিজ্যন্থান। 

বাঁণিজিক (পু€) খাণিজক শবার্থ 

বাণিজ্য 

বৃত্তিভেদ, ক্রয়বিক্রযুরূপ কার্য, পধ্যায়--সত্যানৃত, বাণিজ্যা। 
বণিক্পথ। (জটাধর) 

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে বাণিজ্য করিতে হইলে শুভ 

দিন দেখিয়া আরস্ত করিতে হয়। অগুভদিনে বাণিজ্য করণে 

বাণিজ্যে ক্ষতি হইয়া থাকে । ভরণী, অঙ্নেষ!, বিশাখা, কৃত্তিকা, 

পূর্বফন্তনী, ও পূর্ববাধাড়! নক্ষত্ে বিক্রয় প্রশস্ত,কিন্ত ক্রয় নিষিদ্ধ । 
রেবতী; অস্থিনী, চিত্রা, শত্ততিষা, শ্রবণ! ও ম্বাতি নক্ষত্র ক্রয়ে 

শুভ কিন্তু বিক্রয়ে অণ্তভ। (জ্যোঁতিঃসারস” ) 

এইরপে ক্রয়বিক্রয়ে লক্ষ্য করিয়৷ বাণিজ্য করিলে তাহাতে 
উন্নতি হইয়। থাকে। 

কষি, গোরক্া এবং বাণিজ্য বৈহ্ের বৃতি, বৈশ্ত এই 
বৃত্বিদ্ধারা জীবিকা নির্বাহ ফরিবেন। কিন্তু ত্রাঙ্গণের বদি 
আপৎকাল উপস্থিত হয়, অর্থাৎ শ্বধন্মে থাকিয়া যখন ত্রাঙ্গুণ 

জীবনযাত্রা নির্বাহ না কল্পিতে পারিবেন, তখন তিনি বাণিজ্য- 

দ্বারা জীবিকার্জন করিবেন । 

প্কুষীদকিবাণিজ্যং প্রকুব্বীত শ্বয়ং দ্বিজঃ। 
আপতকালে শ্বয়ং কুর্ববন্ নৈন সা লিপ্যতে দ্বিজঃ1” 

( আক্কতত্ব ) 
ব্রাহ্মণ অ।পৎকালে নিয়োস্তরূপে বাণিজ্য করিতে পারিবেন । 

মহর্ষি মন্ধ লিখিয়াছেন যে, ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃন্তির 

অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্নিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ কন্ত 

পরিবর্জন করিয়া বৈশ্তের বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীধিকা 

নির্ধাহ করিতে পারিবে । 

সর্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ, পণ্ড এবং 

মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষেধ । কুনুস্তাদি দ্বারা রক্তবর্ণ 

সত্রনিম্মিত সর্ববিধ বস্ত্র, শণ এবং অতসীতস্তময় বন্ত্র, রক্তবর্ণ না 

হইলেও মেষলোমনিণ্মিত কথঘলাদি বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। জল, 
শহ্ব, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, জীর) দধি, 
মম, স্বত, তৈল, মধু গুড় এবং কুশ এ সকল বসত বিক্রয় 
করিতে নাই। সর্বপ্রকার আরণ্যপণ্ড, বিশেষতঃ গজাদি দংস্ী 
অথগ্ডিতখুর অস্বাদিঃ এত্ত মস্ত ও লাক্ষা কদাচ' বিক্রয় 

করিতে পারিবে না, তিলবিষয়ে বিশেষ এই যে, লা প্রত্যাশায় 
তিল বিক্রয় করিতে নাই, বিস্ত স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদন 
করিয়া অচিরকাল মধ্যে বিক্রয় করিতে পারা যায়) মেন্গু ১* অন) 

্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই সকল দ্রব্য ক্রয়বিক্রুয় পরিহার করিয়া 
, বাণিজ্য করিতে পারিষেন। যদি পরম্পর মিলিগ্ক হইয়া! বাণিজ্য 

আরম্ত করে এবং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রতারণা করে, 
ৰা তাহাদের মধ্যে কাহারও অমনোযোগে বাণিজ্াক্ষাতি হয়, 



বাণিজ্য [ ২৫৯ এ বাণিজ্য 
তাহা! হইলে রাজা তাহাদিগকে নিযূপ দা ব্যবস্থা | নির্দোষ বলিয়া বিক্রয় করে, তাহ! হইলে বিজ্রীত কট মুল্য 
করিষেন। 

মহুধি বাজ্বন্ধ্য 'লিখিপ্লাছেন যে, যে সকল বণিক মিলিত 
হইয়া লাভের জগ্ঠ বাণিজ্য করে, তাহাদের মধ্যে যিনি 
যে্ূপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসায়ে বা পরম্পরের 

যেরূপ স্বীকার কয়া থাকিবে, সেই অনুসারে লাড়ালাভ বিভাগ 

করিয়া লইবেন । এই অংশিদারদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সাধারণের 
নিষিদ্ধ কার্য কনিকা! দ্রব্ক্ষতি অথব! নিজের অনবধানতায় 

ক্ষতি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই ক্ষতি পুরণ করিয় 
দিবে। আর যর্দি কেহ বিপৎকাঁলে পরিত্রাণ করে, তাহা হইলে 
তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ পাইবেন। 

রাজান্ন অনুমতি লইয়া বাণিজ্য করিতে হইবে এবং রাজা 
বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেন এইজন্য তিনি লভ্যাংশ 
হইতে ২০ ভাগের একভাগ শুকধরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

রাজ! যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবেন, তাহা! এবং 

রাজোচিত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তিনি তাহ! গ্রহণ করিষেন। 

যদি বণিক বাণিজ্য করিতে গিয়। গুক্ববঞ্চনার জন্য পণ্য দ্রব্যের 

পরিমাণবিষন্নে মিথ্যা কহে এবং শুক্কগ্রহণস্থান হইতে অপচ্ছত 

হয়, এবং বিবাদিদ্রব্য ক্রয় বা বিক্রষ্ন করে, তাহা হইলে তাহাদের 

পণ্যব্রব্য অপেক্ষা ৮ গুণ দণ্ড হইবে। বাঁণিজ্য করিতে গিয়! 

বণিকসমুহের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই 
সমবেত বাণিজ্যে তাহার যে ধন থাকিবে, রাজ। তাহার অধি- 

কারী পুত্রাদিকে সেই ধন দেওয়াইবেন। ইহার মধ্যে যদি 

কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে লাভরহিত করিয়া 
বহিষ্কৃত করিয়। ধিবে। 

রাজা পণ্যের প্রকৃত মুল্য এবং আঁনয়নাদির ব্যয় হিসাব 

করিয়৷ এইরূপ মূল্য নির্ধীরণ করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও 

বিক্রেতার উভয়ের ক্ষতি না হয়। রাজ! উত্তমরূপে সকল 

পরিদর্শন করিয়া সুল্য স্থির দিবেন, তদমুসারে প্রত্যহ ক্রয়বিক্রয় 

হইবে। বণিক ক্রেতার নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে যদি 

সেই দ্রব্য না দেয়, তাহা! হইলে তাহাকে বৃদ্ধিসমেত প্রদান ধা 

্ বস্ত বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে, তাহার সহিত দিতে 
হইবে। ন্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম, কিন্তু ক্রেত। বিদেশী 

হইলে এ বস্ত বিদেশে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিলে যে লাভ 
হইত, তাহার সহিত তাহাকে দিতে হয়। 

বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা ষদি ক্রীত পণ্য- 

ত্রব্যু গ্রহণ না করে, অথচ দেবোপদ্রব বা রাঞোপদ্রবে তাহা 

নষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা] ক্রেতারই নষ্ট হইয়া যায় এবং 

. বিক্রেতা উহার জন্য দায়ী হইবে। বিক্রয় কালে সদোঁষ দ্রব্য হি 

অপেক্ষা তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ক্রেতা! ভ্রব্য ক্রয়ের পর 

তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে কিনাইহা না জানিয়া এবং 
বিক্রেতা দ্রব্যবিক্রয়ের পর তাহার মুল্য অল্প হইয়াছে কিন 
ইহা না জানিয়! ক্রুয়বিক্রয়নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারিবে 
না। যদি করে তাহা! হইলে যথাসম্ভব ত্রীত বিক্রীত দ্রব্য 
মূল্যের যষ্ঠাংশের একাংশ দণ্ড হইবে। 

যে সকল ৰণিকবৃন রাজনিরূপিত মুলের হাস-বৃদ্ধি জানিয়! 
ও জেট বাধিয়া লোকের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, রাজা! তাহা- 
দিগের উত্তম সাহস দণ্ড বিধান করিবেন এবং যাহারা দেশাস্তরা- 

গত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, বা এক মূল্যে 
গ্রহণ ক্রিয়া! ব্হুমুল্যে বিক্রয় করে, তাহা হইলেও তাহাদের 
উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি ওজন করিবার কালে 

কৌশল ক্রমে কম ওজন দিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার 
ছিশত পণ দণ্ড হইবে । ওেষধ, ঘ্বৃত, তৈলাদি স্নেহ ডুব্য, লবণ 

কুস্কুমাদি গন্ধ, ধান্য ও গুড় গ্রভূতি পণ্য দ্রব্যে ভেজাল দিয়! 

বিক্রয় করিলে বিক্রেতার ১৬ পণ দণ্ড হয়। 
পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রম্ম অথবা একদেশজাত দ্রব্য ভিযনদেশে 

আমদানী বা তথা হইতে ভিন্নদেশে রণ্ডানীর নামই বাণিজ্য । 
পূর্্বকালে ভারতে উপরিউক্তবূপ নিয়ম সকল পরিপালন করিয়া 
বাঁণিজ্য করিতে হইত। (যাল্ঞবন্থ্যসংহিতা ২ অ*) 

বহু প্রাচীন কাল হইতে কি ভারতে, কি সমগ্র এসিয়াখণও, 
কি সুদূর যুরৌপে, সভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যে একটী অবাধ 

বাণিজ্যশ্রোত প্রবাহিত ছিল। কেবল স্থলপথে ও সমতল 

প্রাস্তরেই বাণিজ্যব্যাপার পরিলক্ষিত হইত না । ভারতীয় 

বণিক্গণ সেই উত্তালতরঙ্গপুর্ণ সমুদ্রবঙ্ষে এবং ক্ষুদ্রবীচিম/লা- 

বিভুধিত নর্দীবক্ষে বৃহৎ বা ক্ষু্জ নৌকামোঁগে গমনাগমন 

করিয়া জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির মুল--বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়।- 

ছিলেন। একদিকে তীহারা যেমন দক্ষিণসমুদ্রেব পুর্ব ও 
পশ্চিম ভূভাগে গতায়াত করিতেন, সেইকপ তাহারা হিমা- 

লয়ের বন্তশ্ব(পদসন্কুল ভয়াবহ গিরিসঙ্কটসমূহ অতিক্রম করিয়া 

কখন ব! ক্ষুত্র বৃহৎ পর্বতশ্রেণী উল্লজ্ঘন করিয়! মধ্যএসিয়া৷ এবং 
তথা হইতে ক্রমে যুরোপের সুসভ্য জনপদসমুহে সমাগত হইতেন 

ও তথায় স্বদেশীয় পণ্য বিনিময়ে বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় কবিয়! 

আনিতেন। 

হিরোদোতন্, স্রাবে।, প্রিনি প্রতৃতি গ্রীক ধতিহাসিকগণের 

বিবরণী হইতে জানা যায় যে, একমাত্র লোহিতসাগরের মধ্য 

দিয়া! ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় যুরোপে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন। 
ট্য়নগর স্থাপিত হইবার পুর্বে, গরম মসলা, স্তেষজাদি এবং 
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অন্যান্ত পণ্যরব্য পূর্বভারত হুইতে পূর্বোক্ত পথে প্রেরিত 

হইত। বযণিকগণ জাছাঙ্দ বোঝাই করিশ্না ভারত মহাসাগর 

অতিক্রমপূর্বক ধীরে ধীয়ে লোহিত সাগরে প্রবেশ করিতেন 

এবং ক্রমে আর্মিনো (998) বন্দরে আসিয়া জাহাজ হইতে মাল- 

পত্র নামাইয়া লইতেন। পরে এখান হইতে দলে ছলে পদ- 

বে গমন করিয়া ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী বাণিজ্য প্রধান .কাসৌ 

(08880০) নগরে আদিতেন। এই কাসৌ মগর আসিনো 

বন্দর হইতে ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। 

ট্রাবো লিথিয়াছেল, বাণিজ্যের দুবিধার্থ সহজ ও মগম পদ্থা 

আবিষ্কারের চেষ্টায় গ্রাচীন ভারতের বণিকসম্প্রদায়কে ছুই 

বার পন্থা পরিবর্তন করিতে দেখ! যাঁয়। নুপ্রসিদ্ধ ফরাসী 

স্থপতি &[. 19 [,58810৩ ১৮৬৯ থুষ্টা্ধে বাণিজ্যের সর্বতোমুখ 

পন্থা বিস্তারের জন্ত নুয়েখাল কর্তন করিয়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 

বাণিজ্োর যে সুযোগ সংঘটন করিয়া গিয়াছেন, বহু শতাৰ পূর্বে 

মিসররাজ সিসোষ্ট্রিদ্ * সেই পন্থার সুত্রপাত করিয়াছিলেন । 

তিনি লোহিতসাগরোপকুল হইতে নীলনদের একটা শাখা পর্যন্ত 

খাল কাটাইয়া সেই পথে পণাত্রব্য লইবার জন্য তছুপযোগী 

কতকগুলি জাহাঁজও প্রস্তত করাইতেছিলেন। কিন্ত কোন 

অভাবনীয় কারণে তিনি উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে 

বিরত হন। 

ইহার পর, প্রায় ১০** থুষ্টপূর্বান্দে ইত্সাএলপতি সলোমন 

রাণিজ্াবিস্তারের অন্য লোহিত সাগরোপকুল হইতে আর একটা 

পথ প্রস্তত করাইয়। সেই পথে পোতচালন! দ্বারা পণ্যদ্রব্য- 

বহনের সুবিধা করিয়াছিলেন *। তাঁহার বাণিজ্য জাহাজগুলি 

ওফির ও তার্মিন্ জনপদ হইতে কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য 

প্রস্তরাদি লইয়া তাহার ইজিওনগেবার রাজধানীতে আগমন 

করিত। এই বাণিজ্যসম্পদে তাহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটয়াছিল। 

তাহার প্রাসাদস্থ দরবারে এত অধিক রৌপ্যের আসবাব ছিল 

যে তাহাঁর সংখ্যা করা যাইত না। তাহার পানপাত্র ও দেহ" 

রক্ষার্থ ঢাল ন্বর্ণে নির্দিত হইয়াছিল। 

প্লীক ভৌগোলিক বর্নিত ওফির ( সৌবীর ) জনপদ ভারতের 

তৎকাল-প্রসিদ্ধ কোন একটা প্রধান বন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। 

তার্দিসগামী জাহান্মগুলি প্রতি তিন বৎসরে একবার ইজিওন- 

গেবারে প্রত্যাগমন করিত এবং আবশ্ঠকমতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 

বাণিজ্য হেতু গমন করায় পথি মধ্যে বিলঘ্ব করিত। এ সকল 

জাহাজে প্রধানতঃ স্বর্ণ, রৌপা, হস্তিদ্ত, [9 নামক বানর ও 
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অনুভব করিয়! মনে মমে বুঝা যায় যে, এ স্থান সম্ভবতঃ মালাকা, 

নুমাত্রা, যব বা ৰোর্ণিও দ্বীপের সন্নিকটে ছিল না, কেনন! তাহ। 

হইলে অবশ্তই তাহারা বনমানুষ দেখিতে পাইত এবং দেই 

বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ মধ্যে সেই ঘটনা 'সঙ্গিবেশিত করিয়া 

সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই কারণে অন্থুমান হয় যে, 

তার্মিম্ ও ওফির পূর্ববভারত বা পূর্ব্বভারতীয় স্বীপপুঞ্জের অংশভূত 

ছিল না। 

বর্তমান কালের বণিকৃদিগের স্তাক্স প্রাীন সময়ের বণি- 

কেরাঁও আরব্যোপসাগর পার হইয়া! মলবার উপকূলস্থ মুজিরিস 

বন্দরে সমুপস্থিত হইত । এই সমুদ্রযাত্রায় তাহাদের ৪* দিন 

মাত্র সময় লাগিত। মিসোপোটেমিয়া, পারস্যোপসাগরকুলবাসী 

আকাসজাতি এবং ফণিক বণিক্গণ বহুকাল ধরিয়া এই পথে 

ূর্ধ্বদেশীয় বাণিজ্যকাধ্য পরিচালনা করিতেন। এঁ সকল 

বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তারের জন্য ভারতীয় বণিক্- 

গণ তংকালে এই পথে মিসর রাজ্য পর্য্স্ত অগ্রসর হইতেন। 

স্থল পথেও এই ভারতীয় বণিক্গণ ম্ুদুর পশ্চিমে গমন 

করিতেন, তাহারা দলবদ্ধ ভাবে বাঁণিজ্যদ্রব্যসমূহ উট্রপৃষ্টে রজ্জুবন্ধ 
করিয়া একম্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেন। এই বাণিজ্যাত্রায় 

তীহারা সময়ে সময়ে স্থানীয় সর্দারদিগকে পরাজয় করিয়া 

তদ্দেশ লুঠনপূর্ববক অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেন; এই কারণে 

তীহা্দিগকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়া" 
ছিল। ব।ইবেল ধর্মগ্রন্থের এজিকায়েল (7861561 ) বিভাগে 

এবং প্লিনির (118. ৮7, ০, এ*) বিবরণীতে আফ্রিকার মরুদেশে, 

উত্তর-এসিয়ার তৃণমণ্ডিত প্রান্তরে এবং বিভিন্ন গিরিসঙ্কট অতি. 

ক্রম করিয়৷ ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে ।* 

রোমকসমতরট, অগাষ্টামের রাজত্বকালে ওঁলাম্ গেলিয়াম্ 

প্রাচ্য বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আরবীয় 

বণিকগণ একটা বিস্তৃত সেনাবাহিনীর ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া যুরোপের 

প্রতীচা জনপদসমূহে গমন করিত। তাঁহাদের এই বাণিজ্যযাত্রা 

বণিকদলের নুবিধান্ুসারে এবং পানীয় জলের অবস্থানামুসারে 

পরিচালিত হইত|। একদল এক নির্ধারিত সময়ে একগ্ান 

হইতে রওনা হইয়। পথিমধ্যস্থ সরাই বা হাটে বিশ্রাম করিত) 

ঠিক সেই সময়ে অন্যদিক্ হইতে আর একদল বণিক আসিয়া 
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একত্র মিলিত হইত। বণিকদলের একূপ সম্মিলনগুলি তাহা- 
দের আত্মরক্ষার উপায় বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

এক সময়ে ছুইটী বণিকবাহিনী যেঘেন হইতে বহির্গত হয়। 
তাহার একদল হদ্রামৌৎ হইতে ওষাঁনকর্তৃক পরিচালিত হইয়া 

পারস্তোপসাগরের পথে চলিয়া আইসে এবং অপর দল হেজাজ 

খুরিয়া লোহিতসাগরোপকূল বহিয়! পেটয় উপনীত হয়। এখান 

হইতে এই দল ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া একদল গাজ! নগরের 
অভিমুখে এবং অন্যদল অপর পথে দামাস্কাস নগরে চলিয়া যায়। 

যেমেন হইতে পদত্রজে পেট। যাইতে প্রায় ৭০ দিন সময় 
লাগিত। শ্রীক্ প্রতিহাসিক আথেনোডোরাসের বর্ণনায় বণিক্- 

দিগের যে সকল আড্ডার (বিশ্রামস্থান ) উল্লেখ দেখা যায়, 
ইন্মাএল ও আব্রাহামের সমকালে সেই সকল স্থান বাণিজ্য 

সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাঁয়। 
বণিক্ সম্প্রদায়ের এই নিরন্তর গতায়াত থাকায় মায়াদিত 

(115510 ) জাতির কর্মক্ষেত্র বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইয়া- 

ছিল। কারণ তাহারা বণিকসম্প্রদায়কে উদ্ ভাড়! দিয়া, তাহা- 

দের পথ দেখাইয়া, তাহাদের রক্ষক হইয়া অথবা তাহাদের 

সহযোগে বাণিজ্য কার্য পর্যালোচনা! করিয়া বিস্তর অর্থ-উপার্জন 

করিতে সমর্থ হয়। কালক্রমে এই স্থলপথের বাণিজ্যে বিশেষ 

অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্রব ব1 প্রাকৃতিক পরিবর্তনে 

সেই বিপর্ধ্যয় সাধিত হইয়াছিল । এই পথে যে সকল সমৃদ্ধিশালী 

নগর বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল, দৈবদুর্বকিপাকে 

তাহার! গ্রীত্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং নগর জনহীন হওয়ায় ত্বাহার 

বাণিজ্যসমৃদ্ধিও হাস হইয়া যায়। এখনও হোৌরাণের অনুধব্ধী 

বালুকাময় প্রাস্তরে, মরুসাগরের তীরবর্তী মরুদেশে এবং টাই- 

েরিয়াস্ হুদ্ধের সন্গিকটস্থ উচ্চ স্তস্তাবলী, মন্দিরাদি এবং রঙ্গমঞ্চ 

সমূহ প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন জাগাইয় রাখিয়াছে। 

পেট1 হুইতে দামাস্কস্ যাইবার পথের উত্তর সীমান্তে 

পামিরা, ফিলাডেল্ফিয়া ও দেকাপোলিসের নগররাজী বিদ্তমাঁন। 

গ্রীক ও রোমানজাতির অভ্যতানকালে পেটার বাণিজ্যসমৃদ্ি 

প্রবল ছিল। আথেনোডোরাম্ লিখিয়াছেন, কালে তাহা নষ্ট 

হইয়া মরুভূমে পর্যবসিত হয়, শত শত বতসর এই ভাৰে 

থাকিয়াও উহার কীন্তিগুলি একবারে নয়নাস্তরালবর্তী হয় নাই। 

এখনও নেই সকল ধ্বস্তস্তপের স্থানে স্থানে স্তস্ত ও প্রাসাদাদি 

বিদ্তমান থাকিয়া! ভ্রমণকারীর হাদয়ে প্রাচীন বাণিজাগৌরবের 

্লীণস্থৃতি-উদ্বোধন করিতেছে। এই পেট! নগর উত্তরপশ্চিম 

এনিয়। ও যুরোপীয় বাণিজ্যের বেন্ত্স্থান ছিল। দক্ষিণাঞ্চল 

হইতে সমাগত বণিক সম্প্রদায় এইস্বানে উত্তর দেশীয় বণিকদিগের 

হস্তে আপনাদের পণ্যদ্রব্য বিনিময় করিয়া প্রত্যাবৃস্ হইত। 

2৬11] ০ 

শিপু রো রৌমসাস্্রাজ্ের অবসান ঘটলে বাণিজ্যের বিলয় 
সাধিত হয় এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে লোহিতসাগরোপকূল ও 
আরবের এই বাণিজ্য পথ পরিত্যক্ত হয়। ইছার কএক শতাব্; 
পরে যখন জেনোয়াবাসী পুনরায় বাণিজ্য উপলক্ষে পোতযোগে 

সমুজ্্বক্ষে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই পথ 

তাহাদের গমনাগমনের স্ুবিধার্থ গৃহীত হয় এবং ভারত ও যুরোপ 

পুনর্ব্বার বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তত্কালে পশ্চিম ভার- 

তের পণ্যত্রব্য-সম্ভার জলম্থলপথে নৌকা ও উদ্ট্রাদি যানযোগে 

সিদ্ধুবক্ষ বাহিয়া হিমালয় ও কাবুলের পার্বত্য অধিত্যকাভূমে 
আনীত হইয়া ক্রমে সমর্কন্দে পৌছিত। এমন কি, মলাকা 
দ্বীপজাত দ্রব্যনিচয় ভাক্গতসমুদ্র, বঙ্গোপসাগর, পরে গঙ্গা 

ও যমুনা নদী বাহিয়া এবং উত্তর ভারতের পার্বত্য স্কট 

পথ অতিক্রম করিয়। সমর্কনো আঁসিত। সমর্কন্দ রাজ্য এ 

সময়ে মহাসমৃদ্ধ ও বাণিজ্যকেন্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। 

এখানে ভারত, পারস্ত ও তুরুষের প্রধান প্রধান বণিক্বৃন্দ 

একত্র হইয়া ত্ব শ্ব দেশীয় পণ্যের বিনিময় করিত । 

এখান হইতে এ সকল মালপত্র পোতযোগে কাম্পীয় 

সাগরের অপরপারস্থিত অস্ট্রাথান্ বন্দরে রপ্তানী হইত। 

অদ্্রীথান্ বন্দর বল্গানদীর মোহানায় অবস্থিত থাকায় 

পণাদ্রব্য অন্তত্র লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । তথা 

হইতে মালপত্র পুনরায় নদীবক্ষে রেইজানপ্রদেশের অন্তর্গত 

নোবোগরোদ নগরে সমানীত হয়। এই নগর বর্তমান নিজ্নী- 
নোবোগরোদ নগর হইতে অনেক দক্ষিণে ছিল। 

নোবোগরোদ হইতে এঁ সকল দ্রব্কে কএকমাইল স্থলপথে 

লইয়া ডন্ নদীর কুলে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় বোঝাই 
দিয়! শোতের টানে আজোফ.সাগর তীরে কাফা ও থিওডোসিয়া 

বন্দরে লওয়! হইত। কাফাবন্দর তৎকালে জেনৌয়াবাঁসীর অধি- 

কৃত ছিল। এখানে তাহার! গালিয়াদ্ নামক পোতযোগে আসিয়া 

ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়! শ্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইত। পবে তথা 

হইতে তাহারা! সেই সকল দ্রব্য মুরোপের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ 

পাঠাইয়! দিত। 
আর্দেণিয়-সমা্টং কমোডিটার রাজত্বসময়ে আর একটা 

বাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত হয়। তথন বণিকৃগণ জর্জিয়ার মধ্য দিয়াও 

কাম্পীয়দাগর তীরে আসিত এবং তথা হইতে পণ্যপ্রব্য জলপথ 

বাহিয় কৃষ্ণসাগর তীরবস্তী ত্রিবিজন্দ বন্দরে লইয়া যাইত। 

পরে সেখান হইতে সেইসকল দ্রব্য যুরোপের নানাস্থানে প্রেরিত 

হইত । সেই সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য আম্মেণীয়দিগের 

সহিত ভারতবাসীর বিশেষ সখ্যতা স্থাপিত হয়। একজন 

আর্দেনীয়সঘাটু এ সময়ে বাণিজ্য-পথ সুগম করিবার জন্য 



দশ ীোীশীপা টাকি 

বাণিজ্য 

কাম্পীয়সাগর হইতে কৃষ্ণসাগরোপকূল পধ্যস্ত ১২* মাইল লব! 

একটা খাল কাঁটাইতে বাধ্য হন, রিস্ক এই কার্য সমাধ। হইতে 

না হইতে রাজ। একজন গুধচরের হস্তে নিহত হন। তাহাতে 

সেই মহহ্গেস্থ কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। 

ইহার পর, ভিনিস্বাসী বণিকগণ বাঁণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হন। তাহারা ভারতে আসিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সুগমপন্থা 

আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া অতি সত্বরে মুফ্রেটিস্ নদী বাহিয়! 

ভারতে পদার্পণ করেন । 

ভিনিসবাসী বণিকগণ ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আফ্রিকার 

ত্রিপলীরাজ্যে আপিয়া পত্রে স্বিখ্যাত আলেপো' (8161০) 

বন্দরে আসিত) পরে তথা হইতে তাঁহারা মুক্রেটিদ্ তীরবর্তী 

বীরনগরে আসিয়া পণ্যবদ্র্য বিক্রয় করিত। সেই সকল 

পণাদ্রব্য এখানে নৌকাযোগে নদীবঙ্ষে নিয়াভিমুখে লইয়া 

তাইগ্রিস্নদী তীরস্থ বোগদাদ নগরে লওয়া হইত । বোগদাদে 

পুনরায় আবার নৌকায় বৌঝাই]হইয়! ই সকল দ্রব্য তাইগ্রিস- 

বক্ষে চালিত হইয়া বসোরানগরে এবং পারস্তোপসাগরম্থ হর্মাজ- 

দ্বীপে আলদিত। হ্দজ (070095) তৎকালে দক্ষিণএসিয়ার 

* সর্বপ্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। এখানে পাশ্চাত্যবণিক্গণ 

ক্বদেশজাত মখমল; কাপান বস্ত্র ও অপরাপর দ্রব্যের বিনিময়ে 

ুর্বদেশজাত গরম-মসলা, ওষধি ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া 

যাইত +। 

ভিনিসবাসী বণিক্গণকে প্রাচ্যবাণিজ্যে বিলক্ষণ অর্থশালী 

হইতে দেখিয়া যুরোপের অন্যান্ত জাতিও ঈর্ষান্থিত হইয়া উঠে 

এবং সেই সুত্রে পর্তগীজগণ ভারতীয় বাণিজোর অংশভাগী 

[ ২৬২ ] 
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হইবার জন্য বনু চেষ্টার পর খৃষ্ীয় ১৫শ শতাবের শেষভাগে । 

উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্ুনপূর্ববক দক্ষিণভারতের কালিকট বন্দরে 

সমাগত হয়। এই পথে পাশ্চাত্য বণিক্গণ প্রায় চারি শতাব্কাল 

ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া অবশেষে রাজা সলোমন ও 

টায়ারপতি হিরামের প্রবপ্তিত লোহিতসাগর পথের অনুসরণ 

করিতে বাধ্য হন।। এইপথে নুয়েজথাল কাটার পর, ভারত ও 

সুরোপের বাণিজ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে । 

পর্তলীজগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার 

সময়ে আফ্রিকার পূর্বব-উপকূলে সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর দেখিয়া 

সেই সকল স্থানে বাণিজ্যার্থ উপনিবেশ স্থাপন করেন। এ সময়ের 

বহুপূর্বব হইতে তথায় গশ্চিম-তারতের সিন্ধুপ্রদেশ ও কচ্ছবাসী 

+ ইংকাণ্ডের মহাকবি সেকসগীয়রের “816701)876 01 ড্ 90169” গ্রন্থে 

আলেপো। বন্দরের সমৃদ্ধির কথ! এবং অদ্ধাকৰি মিন্টনের '[870189 108, 

এন্থে হর্দাজ ও ভারতের ধূন্হকের উ্লেখ আছে। 

হিশ্দুগণ এবং আরব্জাতি ও 

[রাররাটিননুজার ১... পিস 

পারসিকগণ উর্পনিবেশ স্থাপন 

ও বাঁণিজ্যকার্্য পর্যযালোচন। করিতেছিল। 

পর্তনীজকর্তৃক আফ্রিকার দক্ষিণসমুত্র দিল্লা ভারতাগমন 

পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভিনিস ও জেনোয়াবাসী বণিক্গণের 

মাথায় বজ্ঞাঘাত পড়িল; কারণ জলপথ অপেক্ষ! স্থলপথে বিভিন্ন 

দেশ দিয়া গমনে অনেক খরচা পড়িত, সথতরাং তাহাতে পণ্য- 

্ব্যের মুল্য অনেক বেশী লাগিত। কাজে কাজেই পর্তগীগণ 

পাশ্চাত্যবানিজ্যের প্রধান পরিচালক হইয়া উঠিলেন। তাহার 

উপর,বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এবং নমুদ্রপথে আপনাদের 

একাধিপত্য বিস্তারমানসে পর্থ,শীজগণ তখনকার হিন্দু ও 

আরবীয় বণিক্সম্পদায়ের উপর অত্যাচার আরস্ত করিল। 

পরম্পরের প্রতিথবন্দিতায় ও প্রতিযোগিতায় শত্রুতা 

উত্তরোত্তর পরিবন্ধিত হইয়া উঠিল। পর্তগীজগণ বণিগ্বত্তি 

ছাঁড়িয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। তাহারা সমুদ্রপথে অন্ান্থা 

ব্ণিকের সর্বস্ব লুঠন করিয়া লইতে লাগিল। সকলেই সশস্কিত 

হইয়া উঠিল) শেষে 'প্রাণের দায়ে ও অর্থনাশের ভয়ে আরবীয় 

এবং ভারতীয় বণিক্গণ বৈদেশিক বাণিজ্যঘাত্রায় জলাঞ্জলি দিয়! 

স্ব স্থানে ফিরিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাণিক্য- 

প্রভাৰ থর্ক হইয়! পাশ্চাত্যসংশ্রব লোপ পাইল। 

যুরোগীয় বণিক্সম্প্রদায় এইরূপে আফ্রিকার উপকূলে 

বাঁণিজ্য করিতে আসিয়া তদদেশবাসীর শাস্তি ও স্থখবর্ধনে যেমন 

পরাহ্থুখ হইয়া আপনাদের অর্থ-পিপাস! শাস্তি করিতে অগ্রসর 

হইয়াছিলেন, তেমনই তাহার! জগদীশ্বরের কোপনয়নে নিপতিত 

হইয়া আপনাদের সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। তাহাদের 

গ্রতিযোগী ইংরাজ, ফরাসী, জর্মমাণ ও দিনেমার বণিকৃদিগের 

প্রতিদবন্বিতায় তাহাদের সেই উচ্ছজ্খল বাণিজ্য প্রতিপত্তি 

ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া! যার এবং তাহার! বাণিজ্য প্রভাবের সঙ্গে 

সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন সহকারে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধি- 

কার করিয়াছিলেন, তাহাও লয়প্রাঞ্ত হইতে থাকে। 

তার পর, বুল অর্থাগমের আশায় পণ্দ্রব্যের বাণিজ্য 

পরিত্যাগ করিয়া যখন পর্ডগীজগণ ক্রীতদাস বিক্রয় এবং 

তাহাদের ধৃতকরণার্থ আপনাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বৃথা 

অপব্যয়ত করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে 

পর্তুগালরাজ্য পাঁপপন্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং সেই 

পাঁপে তাহার বাণিজ্যও বিলুণ্ত হয়। বাশুবিক, পর্ত,গীত-. 

দিগের প্রাচীন মানচিত্রসমূহে যে সকল স্থান লৌধমালা- 

পূর্ণ নগরমালায় পরিশোভিত ও অলস্কৃত ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়। 

পাঁপচরিত্র পর্ত,শীজজাতির দ্বণিত আচরণে . বং হাহাদের 

দ্বণিত দাঁস-ব্যবসায় (€ ০৪810$989 800 8819 91 819/83) 



বাণিজ্য 

দেই সকল স্থান জনহীন মরুদেশে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তী- 
ফালের মানচিত্রে আর সে সকল স্থানের নাম সন্নিবেশিত হয় 

নাই। এ সকলম্থান এখন প্অজ্ঞাত আরণ্য প্রদেশ" বলিয়া 

পরিচিত হইতেছে । 
এসিয়াবাসী বণিক্সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের উত্তরপশ্চিম 

উপকুলবাসী বিভিন্ন শ্রেনীর হিম্দুগণ বাণিজ্য-প্রভাবে বহুকাল 

হইতেই বিশেষ প্রভাবষান্বিত। তাহাদের মধ্যে কেহই বলিতে 
পারেন না যে কতকাল পূর্ব হইতে তাহারা আফ্রিকার উপ- 
কুলে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছেন । তাহারা কেহ কখন আফ্রিকায় 

পত্বীপুত্র লইয়! আইসেন নাই বা বর্তমানে আসেন না। তাহারা 

কেবল কএকবৎসর মাত্র কার্যস্থানে থাকিয়া! পুনরায় দেশে 

ফিরিয়া যান এবং কখন কথন পুনরায় আবশ্ক হইলে বিদেশের 

কাধ্যস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন; নতুবা! দেশের 

দৌকান বা গদীতে থাকিয়া কার্য চালান। 

পর্ভ,গীজগণ যখন আফ্রিকার এবং ভারত ও পূর্বভারতীয় 

দ্বীপপুঞ্জের উপকুলভাগে আপনাদের প্রভৃত্ব বিস্তার করিয়া- 

ছিলেন, তথন উক্ত বণিক্সম্প্রদায়ের অনেকই আফ্রিকা হইতে 

বিতাড়িত হন। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ভট্টিয়া ও 

বেণিয়! জাতির সংখ্যাই অধিক । তাহারা সুদুর আফ্রিকাভূমেও 
আপনাদের জাতীয় নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধত৷ রক্ষা করিয়। আজিকার 

দিনেও জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়। থাকে । এই সমুদ্রযাত্রীয় 

তাহারা জাতিচ্যুত বা সমাজভ্র্ হয় না *। 
এত্ত্তিন্ন ভারতবাসীর সহিত উত্তর ও মধ্য-এসিয়াখণ্ডের 

বণিজ্য কাধ্য পরিচালনার আরও কতকগুলি পার্ধত্যপথের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আফগানিস্থান, পারন্ত, পশ্চিম-তুর্কিস্থান 

প্রস্তুতি দেশভাগে পণ্যপ্রব্য লইতে হইলে বণিক্দিগকে প্রধানতঃ 

স্থলেমানী পর্ধতমালার সম্কটসমূহ, পেশাবরের পার্বত্যপথ, 

গগ্ডাবার নিকটবন্ী মুল(সঙ্কট ও বোলান গিরিপথ পধ্যটন 

করিতে ছয়। সিন্ধু হইতে কান্নাহার ( গান্ধার ) রাজধানীতে 

আঁসিতে হইলে বোলান সঙ্কটপথে প্রায় ৪০* মাইল অতিক্রম 

করিতে হয়। দেরাইন্মাইলখার বিপরীতদিকে গুলেরী সঙ্কট দিয়া 

আফ গানস্থান ও পঞ্জাবের বাণিজ্য চলিতেছে। পেশাবর হইতে 

কাবুল রাজধানীতে যাইবার জন্ত আবখানা ও তাতারা নামে 
ছুইটী গিরিপথ অতিক্রম করিতে হয়। সিঞ্ষুপ্রদেশের শিকারপুর 
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পাম্পে পাদ 

সপীীপাশাশীীিটী 

নিন টিফিন ত্র 

নগর হইতে বণিক্গণ পণ্যজব্য ক্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বোলান , 
গিরিপথ অকিক্রম পূর্বক কান্দাহার বা কলাৎ নগরে উপনীত 

হইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত স্থানের বণিক্দিগের সহিত 
মধ্যএসিয়াবাসী ৰ্ণিক্ জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে। 

গজনী হইতে দেরাইস্মাইলখা আমিতে হইলে গোমাল পথ 

দিয়া আসিতে হয়। এই পথে পোবিন্দাজাতি পদব্রজে বিচরণ 
করিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে । উহার! দস্থ্যপ্রক্কতিক ও 

কতকাংশে বণিগৃত্তিধারী। খাইবার পাস দিয় কাবুলে যাইবার 
আর একটা সুবিদ্ৃত রাস্তা আছে। প্রতিব্সর ভারত হইতে 

আফগানরাজ্য এবং আফগানস্থান হইতে ভারতে যে পণ্যব্রব্য 

আমদানী-রপ্তানী হয়; তাঁহার মূল্য প্রায় ছুইকোটা মুদ্রার 
কম নহে। 

পঞ্জাব হইতে কাশ্সীরের মধ্য দিয়া যারকন্দ, কাসঘর ও 

চীনাধিকৃত ভোটরাঁজ্যে দেশীয় বণিক্গণ বিন্ৃত বাণিজ্য চালাইয়া 

থাকে। তাহারা অমৃতনর ও জালম্বর হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ 

করিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে হিমালয় পর্বত উল্লজ্বন এবং 

কাঙড়া ও পালমপুর হইয়া লেহ গ্রদেশে উপস্থিত হয়। এখানে 

পণ্যদ্রব্য আনিতে পার্বতীয় ছাগ ও চমরী গো! ভিন্ন অন্ত কোন 

যানবাহন নাই। ইংরাজরাজ এই পথে রাজকার্ধ্য প্ুরি- 

চাঁলনের সুবিধার্থ খচ্চর চালাইতেছেন। ১৮৬৭ খৃষ্টান লেহ, 

নগরে একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি বাণি- 

জ্যের উন্নতিবিধানের চেষ্টায় উক্ত বর্ষে পাঁলানপুরে একটী মেলার 

অনুষ্ঠান করেন । এ মেলায় যারকন্দবাসী বহুশত বণিকগণ 

আগমন ক্রিয়া থাকে। সাধারণতঃ দক্ষণ আফগানস্থানের 

বাবিজাতি, গুলেরী সঙ্কটের পোঁবিন্দাগণ, তুর্কিস্থানের পরাছ! 

জাতি এবং য্ারকন্দের করিয়াকান্গণ বিশেষ উৎসাহে 

সহিত এই বাণিজ্য চালাইতেছে। তাহাদের মুখে বর্ষে বর্ষে 

নুতন নূতন পধ্যটন বিবরণ, বিভিন্ন জাতি ও নগরের কথা এবং 

পথাতিক্রম ক্লেশের কথা শুনা যায়। 

আফগানস্থানের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কাবুল, কান্দাহার ও 

হিরা নগর। এই তিন স্থান হইতে যুরোপ, পারস্ত ও তুর্কি 

স্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে । 

বোখারা ও খোটানের রেশম, কিন্মীণেব ও থোকন্দের পশম 

প্রধানতঃ এ তিনস্থানে আমদানী হয় এবং মুরোপীয় বণিকগণ 

স্ব স্বদেশজাত বস্ত্র এবং ভারতীয় বণিকগণ নীল ও মসাল! 

লইয়া তথায় পরস্পরের পণ্য বিনিময় করেন । মাখাবের সমতল 

প্রান্তর এবং উদ্জবক সামস্ত রাজ্যসমূহ অতিক্রম করিয়া বণিকৃদল 

উত্তরপশ্চিমাভিমুখে বামিয়ান্ শৈলমালায় ও কুন্দুজ জাতির 

অধিকৃত গ্রদেশে আপিয়! যুরোপীয় বণিকদল ব্দক্সানের চুনী ও 
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প্রস্তর সংগ্রহে ব্যাপৃত হুন। এখান হইতে তাহার! অক্সাস, জাক্- 
জার্তেস, আমু-দরিয়। ও সৈর-দরিয়া নামক নদীচতুষ্টয়ের সৈকত- 
বন্তী সমতল ভূভাগে আসেন। বোখার! রাজধানী হইতে বাল্থ 
ও সমরকন্দে বাণিজ্য চালিত হয়। 

সমরকনের বণিকেরা ওরেন্বর্গে ও অন্ঠান্তি সীমান্তবর্তী নগর 
হইয়া বদর বৎসর স্থলপথে রুষ রাজ্যে আসিয়া থাকে । কোন 

কোন দল এখান হইতে য়ারকন্দ হইয়া পশ্চিম চীনে, কেহ মষেদ 
হইয়! পারস্তে এবং কেহ বা কাবুল ও পেশাঁবর-পথে ভারতে 

'আসিয়! থাকেন। 

কাবুলের পশ্চিমে বোখারার পথ_-এই পথ বামিয়ান্, শৈঘান, 
দোয়াবা, হির্বাক্, হস্রাক, সুলতান, কুল্ম, বাল্খ, কিলিফ-ফার্দ 

ও কধি হইয়া গিয়াছে । বোখারায় বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের অংশ 

গ্রহণ করিবার জঙ্ত সমরকন্দ, থোকন্দ ও তাসকন্দের বণিকৃদদল 

নিরস্তর তথায় যাতায়াত করে এবং কাবুল হইতে বণিকদল। 
আবার এ সকল পণ্য লইয়। পেশাবর, কোহাট, দেরাইস্মাইল খা 
ও বন্ন, জেলায় আইসে। খাইবার, তাতার, আবখানা ও গণ্ডাল 
গিরিপথে পশ্চিমদেশের নানা দিক হইতে বণিকগণ পেশাববে 

গুবং কোহাট, হইতে থুল ও কুরম নন্দীর উপত্যকা দিয়া অন্য 

পথে পণাযদ্রব্য লইয়৷ যায়। গোমাল গিরিপথ দিয়া দেরাইম্মাইল 

খা হইতে শিবিস্থানে আসিয়া উপনীত হয়। এইরূপে কুলু 

হইয়া লাদকে, অমৃতসর হইয়া য়ারকন্দে এবং পেশাবর ও 
হাঁজারা হইয়! বজৌরে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ হইয়া থাকে। 

হিন্ুস্থান-তিব্বত নামক ভোঁটরাজ্যে যাইবার প্রসিদ্ধ রাস্তা 
দিয়া ভোটরাজ্যের বাণিজ্য চালিত হুইতেছে। বঙ্গ-টু নামক 
স্থানে শতদ্র নদী এই পথকে অতিক্রম করিয়! গিয়াছে। 

তিষ্ঘতের অন্তর্গত গাঁরতোক নগরে বৎসরে দুইবার ছুইটা 

স্ববৃহতৎ মেলা হয়। এ মেলায় লাদথ, নেপাল, কাশ্ীর ও 

হিন্দুস্থানের অনেক বণিক পণ্যব্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য গমন 

করিয়! থাকে । এতত্তিন্ন গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত নীলনঘাট, 

মানা ও নীতিসঙ্কট এবং কুমীয়ুনের অন্তর্গত বয়ান, ধর্ম ও 

জোহর গিরিসঙ্কট দিয়! অল্লবিস্তযক্ন বাণিজ্য চলিতেছে। 

কুমায়ুন, পিলিভিৎ, খেরী, বরাইচ, গো, বস্তি ও 

গোরখপুর হইতে ব্ণিক্গণ নেপালরাঁজ্যে আসিয়া পণ্যদ্রব্যের 

বিনিময় করিতেছে । কাঠমাওু রাজধানী হইতে ছুইটী পার্বত্য- 
পথ মধ্য-ছিমাঁলয় দেশ অতিক্রম করিয়া ৎসান্পু নদীর (ব্রহ্মপুত্র ) 

উপত্যকাভূমে আসিয়াছে । এ পথেও যথে& পরিমাণে নেপাল 
ও তিব্বতের বাণিজ্য পবিচালিত হইয়া থাকে । নেপালের 

এই বাণিজ্যের মূলাংশই বাঙ্গাল! হইতে সম্পন্ন হয়। 

[ ২৬৪ ] বাঁণিজ্য 

ইংরাজাধিকৃত ভারতের বাণিন্যকেন্ত্র কলিকাতা, মান্ত্রাজ, 

বোম্বাই, করাচী, কলম্বো, ত্রিনকমলী, গল, রেঙ্গুন, মৌলমিন্ 
আকায়াব, টট্টগ্রাম, কোকনাড়, নাগপত্বন প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
নগর । এই সকলস্থান হইতে নদী, রেল বা শকটপথে পণ্য- 
দ্রবাসমূহ আনীত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ বন্দরে অর্ণঘপোতে বোঝাই 
হইয়া থাকে। [বিস্বৃত বিবরণ রেলপথ শব্দে দেখ। ] 

বৈদেশিক রাজ্যবাসী বণিক্গণ ইংরাজাধিকৃত ভারতের 

সহিত যে বাণিজ্য পরিচালিত করিতেছেন, তাহার মধ্যে 

গ্রেটবুটেন ও আয়র্লগু এবং চীনের সহিত বাঁণিজ্যই অধিক। 
১৮৮১-৮২ খুষ্টান্ধে ভারতে যে বৈদেশিক বাণিজ্য সাধিত হয়, 
নিগ্নোক্ত তালিকায় তাহার সামান্তমাত্র আভাদ দেওয়। 

যাইতে পারে। 
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গ্রেটবৃটেন ৩৮৫৮১৩৬৭১২১ ৬৪৩৪২৪৬৮৪১) 

অষ্টিয়| ২৯৮৬৭) ২৪৩৪ ৭২৫৭) 

বেলঙ্জিয়ম ১৯৭*৩১৪২) 
ফান ৬৭৭৫৬১৫, ৮*০৪৮৭১৬) 

জর্মশি ৭৮২৫২৭) ৭৫৭৯৯৫৭) 

হও ১৫১৭৯) ৫১৫৬৭১০) 

ইতালি ৫২৪৪৩৩৪১ ৩১৯২৩৮১০) 

মপ্টা ৪৬৪৫৫) ৭৯৪১৬১১) 

কমিয়। ৩৭৪৫৭৪) ৫১৪২২৮ 

স্পেন ৫১৩৭) ১৫৪৩৫৭৫) 

উত্তমাঁশ! অস্তরীপ ২৩৮৬৪) ৭৩৭৭৬৯) 

আফিকার পূর্বেবোপকূল  ৩*৫১৬২৩) ২৩৫৪৮৯৬) 

ইজিপ্ত ৪৮১৯৬৪) ১৬৮৪২৮৩১) 

মরিসল্ ৯৬৪৬৯ +৯, ৬৭৫৫১৬৪) 

নাটাল ৭২*১২২১ 

রিউনিয়ন ১৭৯৩৪৫৯১ 

দক্ষিণ আমেরিক! ২*৯৩৮১৫) 
আমেরিকার যুক্তরাজা ৪৬৬৬১১) ২৬৪১৮২৭৪১ 

পশ্চিম ভারতীয় স্বীপপুঞ্ন ১৪১৪ ০৭১১ 
আদন ৭২৬৫*৩) ৪১৫১১৬২১ 

আরষ ৩২৮৩২৯৭১ 4১৮১৫৯২) 

মিংছল ৪০১৪৩৮৭) ১৫৬৭৯২৩) 

চীন-হেংকং) ১৩৪৯৯৬৭৫১ ৯৩২৬৮৪৯৪, 

" সন্ধিবন্ধ বলর ১৯০ ৯৯৩৬১ ৪১৭*৫৫৬৬) 

” আফিম-(হংকং) ৬৮৫৬২৩২৯ 

*. ” সন্ধিবন্দর ৪১৫৫৪২৪৬, 

জাপান ৩১৯২) ১৩৪ ১৮৫২১ 

বধহীপ ৩৭৪৩৭ 
মালদ্বীপ ১৮৪৭৭৪১ ১৯০৫০ 



স্ম্প্রুরক্ 

দেশের নস 

১ স্পি ১ স্পা সপ্ত, 

রপ্তানীত্রষ্যর মূল্য আদা নীজ্রবোর মূল্য 

মেঞান্। সে।ণমিঞানী ৬৭৫৭৯৬) ৩২৯২০ 

পারত ৪৯৩৬২০৫) ২৭৬৩৬৩৪? 

হাম ১০৩৪৯) ৩৩৯৮৫৭) 

স্রেট. সেটলমেন্ট ১৫৪১৮৮৫২ ৩৩৩৫৬৬৯৬১ 

এনিকস্থ তুরু্ক ২৫১৭১৫৪) ২৯৩০ ১৭৬১ 

অষ্েলিঃ। ২২৫৯৪৯৭) ৭৯৯৬৮ ৭৮) 

ত্র সকল বৈদেশিক রাজ্য হইতে সাধারণতঃ যেষে দ্রব্য 

তারতে আঁম্দ।নী হইয়া থাকে অথবা যে পরিমাণ ভারতজ।ত 

দ্বব্য এ সকল দেশে রণ্ানী হয়) তাঁহাদের নাম ও মূল্য (টাকা) 
নিষ্কে লিখিত হইল; কিন্তু তাহা ভারতীয় বাণিজ্যের সর্ব্বসমন্টি 

বলিক্সা গণ্য হইতে পারে নাঁ। তবে আহ্থমানিক উহার মূল্য 

১৫ কোটি টাকার অধিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

আন্দানী আবোর নাম মুল্য রপ।নীদ্রবোর লাম মূলা 

জীবজস্ক ২,৮৫৪৩৬২ কফি ১৪৪৭৪৬৫*২. 

পরিচ্ছদ ৬৪১৪০৩৯ তুলা ১৪৯৩৫৯৫৯৫২ 

কয়ল! ১০২৯৯৪৩৬২ পাকান মতা ১৩৬৩৬৮৮৩৯২২ 

কফি ১০৩৮০৮২২ কার্পাস বন্ধ ৬৪১৬৭৯৮২ 

প্রবালাদি ১৮৫৩৪৪৪২ নীল ৪৫৯০৮০২২ 

তুলা ১০৪২৭৬৬২ বিভিন্ন বর্ণ. ২*১৪১৩৩২ 

স্তা ৩২২২০৬৪৮২ চাউল ৮৩০৮১৬৬৯২, 

কার্পাসবস্থা ২০৭৭২৯৯৮৬২২ গোধুম ৮৬৯৪০৮১৫২ 

ভেষজাদি ৩৮১৮৮৮৯২ অন্ান্ত শন ৩২৮৫০২২২ 

বর্ণ দ্রব্য ১৭১৪৯০৬২, কাঁচা চামড়। ৩৯৪৮৭৯২৪২ 

লোহদ্রব্য ছুরিকাঁচি ৬২৬৬১৩২২ পাট ৫*৩০৩০২৩২ 

অহরতাি ৩০৮৯১৪১২ লাক্ষা ৭১৯৫২৮৩২ 

চ্ ১৬৯৫৯০*২ তৈলাদ্দি ৪৬৮২২৭৪২ 

মদিরাদি ১৩০৮৬৭২০২ আঁহফেন ১২৪৩২১৪১৮২ 

কলকবজা ১২২১০৪৬৪২ বিভিন্ন বী্ম ৬০৫৪০৯৮৭২, 

ধাতু ৩৫১৬৮৭৩৪২ চা ৩৬০৯১৩৬ 2২. 

বিভিন্ন তৈল ৫৬০৫৮৫৩২ কাষ্ঠ ৫৬৫৭*২৫২ 

কাগজ ৪৭৩১২৪২২ পশম ৮১৪৫৫১৩১ 

থাস্ছদ্রব্য ১০৫৩০৮৩১২ পশমী বসত ১৯৬৬৮৩০২ 

লবণ €৬৯০৬৭১২ নারিকেল কাতা ১৮২১১৩৬২ 

রেশম ৭৪৯২১৯৭২ গঁদ, সিরিষ, ধুনা ২৫৪৫৮৯৬২, 

রেশমী বস্ত্রাদি ১২১১৭০৫৬২ খাগ্ছদ্রব্য ২৬৯৮৩৪৯২ 

পরিষ্কৃত শর্করা ১২৪২১৮৯২ গরম মসলা ২৪৫৮৯*৯২ 

চা ১৯৯৬৯*৬২ পাথর (9৮4১) ২৩০১৮০০২ 

পশমী বস্ত্রাদি ১১২১২৩২০২ 

সা ৬৭ 

পাথর, খনিজ মৃত্তিকা! ও ধাতু রপ্তানী হইয়া! থাকে । শিল্প- 
বিষয়ে উহাদের প্রয়োজনীপ়ত1! অধিক হইলেও, পরিমাণে কম 

হওয়ায়, উক্ত তালিকা মধ্যে তাহা গৃহীত হয়নাই; নিয়ে 

তাহাদের নাম মাত্র দেওয়া গেল-_ 

উপরি উক্ত বৈদেশিক রাব্্য ভিন্ন, ভারতবাসী বণিকগণ 

উত্তরপশ্চিমে বেলুচিস্থান হুইতে আরম্ভ করিয়! পূর্ব সীমান্তে 
্রহ্মরাজায পর্যন্ত পার্বত্য জনপদমমূহে যে পরিমাণ উৎপন্ন ভ্রবা 
রপ্তানী করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার একটা তালিকা! প্রদণ্ড 

হইল $-_ 

দেশ দ্রযোর মূলা দেশ হষোর মুল্য 

বলুচিস্থান ১৬৪৫৯৪৩২ মণিপুর ৯৪৫ ২৪২. 

আফগানস্থান ১৪৯৮৮৭৮৩২ পার্বত্য ত্রিপুরা ৯২৭৯৩২২ 

কাশ্শীর ৮১৬১১৬৭৯২ লুসাই পর্বত ৭৭১৮৩২ 

লাক ২৫৯২১২২ তোবঙ্গ ৪১ ৯৬৩২২ 

তিব্বত ১৬৪৭৫৬৫২ উত্তর ব্রক্ধ ৩৭৭৬৪৭১৭২ 

নেপাল ১৯৯৩১৩৫৫২ হাম ১২১৪৮৫৮১ 

সিকিম ১৮১*২৫২ উঃ সান রাজ্য ৮*৬০৭৬২ 

ভুটান ২৭৫৯৮, দঃ তী এ ৫৩৮৯৫২ 

পূর্বব শৈলমালা করেি ণ১৯৪৪২২, 
নাগা ও মিশমী ১০৭৬২৫২ জিম্ময় ৫৯১৯৫, 

উন্নতি ও অধনতির কারণ। 

খণেদীয় যুগে আমর! আধ্যজাতিকে বাণিজ্যনিরত দ্বেখিতে 

পাই। তাহারা বন্ত্রবয়ন) অস্ত্রশস্ত্রনিম্মীণ ও কৃষি বিষয়ে যথেষ্ট 

শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহারা যে এ সকল দ্রব্যাদির 

ক্রযবিক্রয়াদি জ্ঞাত ছিলেন, উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় 

পাওয়া যায়। সেই পূর্বতন আধ্যজাতির সময় হইতেই ভারতে 

বাণিজ্যলোত প্রবাহিত এবং সেই উদ্দেশ্তেই তাহাদের স্থলপথে 

বিভিন্ন দেশে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন ঘটিয়াছিল, তাহা কে 

অস্বীকার করিবে? [ উপনিবেশ ও আধ্য শব্দ দেখ । ] 

আধ্য জাতির উপনিবেশ স্থাপন হইতে বুঝা যাঁয় যে তাহার৷ 

সমুদ্রপথেও গমনাগমন করিতেন 1 খবগেদে “শতারিত্রাং নাবং” 

শব্দে শতপতত্রযুক্তা সমুদ্রগামিনী নৌকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহা- 

ভারতের জতুগৃহপর্ধাধ্যায়ে ন্তরযুক্তা নৌকার বর্ণন! পাঁওয়! যায়। 

নদীবূল| বঙ্গরাজ্যেও সেই সময় হইতে নৌ-নির্মাণ-পারিপার্যের 

অভাব ছিল না । মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গবাণীর সিংহলবিজয়ের কথা 

আছে। 'রঘুবংশে রবুকর্তৃক নৌবলগর্কিত বঙ্গতৃপতিগণের পরা- 

কথা বিবৃত হইয়াছে । মুসলমান আমলেও সেই নৌনির্দাগ 



স্পপাস্পিস্পীাা িটিতি শা 

বিস্তার অবনতি হয় নাই। বঙ্গেশ্বর গ্রতাপাদিত্যের ইতিবৃত্ত পাঠ 

করিলে তাহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। | 

উপরের নৌকাগুলি যে কেবল নৌধুদ্ধ চালাইবার উপযোগী 
ছিল, এরূপ মনে করা যুক্তিসিক্কধ নহে। ধাহারা নৌকাযোগে 
নৌবাহিনী লইয়া! রাজাজয় করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহারা 

যে এক সময়ে বাণিজ্যের জন্য নৌকাযোগে দেশাস্তরে গমন করি- 

বেন, ইছ। স্বাভাবিক । শ্রীমস্তের সিংহলযাত্রা এবং চাদ, ধনপতি 
প্রভৃতি সদাগরের বাণিত্য-যাত্রা উক্ত স্থৃতির ক্ষীণ সুত্রমাত্র। 

যখন ঢাকা, স্থবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে 

বাঙ্গালার বাণিজা অগ্রতিহত প্রভাবে পরিচালিত হইতেছিল, 
তখন যে পণ্য দ্রব্যের আমদানী-রপানী নৌকাধোগে নি্পঙ্ন 

না হইত, একথ! কেনা স্বীকার করিবে। সেই সময়ে যে 

বৈদেশিকগণ পোতারোহণে বাঙ্গালায় পদ্দার্পণ করিয়াছিলেন, 

তাহ! ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যে কলি 

কাতার বন্দরে গঙ্গাবক্ষে এখন শত শত বৈদেশিক পোতরাজি 

ভানমান দেখা যায়, ১৮০১ খুষ্টাবে সেই স্থলে বহু সংখ্যক 

দেশীয় শিল্পনির্দিত বাণিজ্যতরী শোভা পাইত। তাহা দেখিয়া 

ভীরত্ের তদানীস্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেস্লী ইংলগ্ডের 

কর্তৃপক্ষগণকে পত্স্থারা জানাইয়! ছিলেন যে কলিকাতা বন্দরে 
সুন্দর সুন্দর পোত বিরাঁজিত এবং এ সকল পোত লগ্ন 

নগরেও মালপত্র লইয়া যাইতে সমর্থ__ 
প])৩ 00৮01 081০8৮9 00708103 ৪০০০৮ 10,909 

(908 06 81১11910170 911৮1010018) 018. 09805110100 

08109186000 ০০0+%৪71)03 ০01 081£093 ০ 1001870. 

» % 010) 6১9 00016 ০৫607175869 60100989 700% ৪ 

60200000 10. 619 0০1৮ 01 08100, [020 609 842৫৫ 

০/167/60829% 40৮0% ৫86 ০7৫ ০1 5%/78%214789 ০1762 া 

৫669706 £% 13270701 (79728819 ৪৫28 7১০76 ?01964 

17007688...) 10 18 08081) 1108. 11018 [0016 স11] 81833 

১৪ 86 00 [010191) 0900669 6০ %510865557 96906 

10080 ১9180081190 10 6005811186০ ৮৪ 09৮৮ ০ 

[.0790) 606 0789৩ ০01 01809 1303680 15910108008 01 

3911691.৮ 

১৮০৭ খুষ্টান্দে কোম্পানির আদেশে ডাং বুকানন উত্তরভার- 

তীম্ম শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার অন্ত 

পানা, শাহাব প্রতৃত্ি স্থান পরিদর্শন করেন। তাহার তদস্তে 

প্রকাশ পায়, পাটন! জেলায় ধানের ঘর টাকার ১৭ মণ ছিল। 

২৪০১ বিঘা! ভূমিতে তৃলার ও ১৮** বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ 

হইত । ৩১৩*,৪২৬ আন স্ত্রীলোক কেদল সুত্র-কর্তন-ব্যবসাপ্নে 

স্ীবিকা নির্বাহ করিত্ত। দিবসের মধ্যে কমেক ঘণ্টা যাত্র 

কাঁধ্য করিয়া ত্বাহারা সংবসরে ১০২৮১৯১১৪৫২ টাকা লাভ 

সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ের অবনতি ও জীবন-ধাত্রা কষ্টকর 

হইতে লাগিল। তন্তবায়ের! বস্ত্রবয়ন করিয়া বাধিক ব্যন্-বাদে 

৭০ লক্ষ টাক! উপার্জন করিত। ফতুছা, গয়া। নওয়াদা 

গ্রন্তি স্থান তসরের ব্যবসা অন্ত গ্রসিক্ধ ছিল। শাহাবাদে 

৯৫৯,৫০০ রমণী বৎসরে ১২॥* লক্ষ টাকার সুতা কাটিত। 

জেলায় সর্বশুদ্ধ ৭,৯৫* গুলি তাঁত ছিল। তাহাতে ১৬,০৯,৯৯৯ 

টাঁকার বস্ত্র বৎসরে গ্রস্তত হইত। এতত্িল্ল কাগজ, গদ্ধ-দ্রব্য 

তৈল, লবণ ও মস্তাদির বাবসা ও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। 

তাগলপুরে চাউলের দর টাকায় দ৭॥* সের ছিল। ১২০৯ 

বিঘা জমীতে কার্পাসের কৃষি হইত। তর বুনিবার জন্য 

৩২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার জন্ত ৭২৭৯টি তাঁত ছিল। 

গোরক্ষপুরে ১৭৫৬*« স্ত্রীলোক চরখা! কাটিয়া দিনপাত করিত ? 

৬১১৪টি তাত চলিত । ২*০ হইতে ৪** পধ্যস্ত নৌকা প্রতি 

বৎসর নির্দিত হইত। তগ্িন্ন লবণ ও শর্কর! প্রস্তুত করিার 

কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯০৭ বিঘা পাট, 

২৪০, বিঘা তুলা, ২৪০ বিঘা ইচ্ষু, ১৫*০০ বিঘা নীল ও 

১৫০৪ বিঘা! তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ 

লক্ষেরও অধিক গাভী ও বলদ ছিল। উচ্চ-বর্ণের বিধবা ও 

কৃষক-রমনীগণ হুতা। কাটিয়া বাধিক (ব্য-বাদে ) ৯১৫***২ 

টাক। উপার্জন করিতেন। পাচ শত ঘর রেশম-ব্যবসায়ী 

বৎসরে ১২০**৯ টাকা লাভ করিত। তস্ববায়ের৷ বাধিক 

১৬৭৪*০* টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণী- 

দ্রিগের মধ্যে হুচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। হ্ুতায় ও 

কাপড়ে নান! রকমের রং করিয়্াও বছ সহশ্র ব্যক্তির জীবিকা- 

নির্বাহ হইত। পুর্ণিয়া জেলায় রমণীগণ প্রতি বৎসরে গড়ে 

আনুমানিক ৩ লক্ষ টাঁকার কার্পাস কিনিয়া যেসুতা প্রস্তুত 

করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত! 

তস্তবায়দিগের ৩৫৯০ তাতে ৫ লক্ষ ৬ হানার টাক! মূল্যের 

কাপড় প্রস্তত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১।* লক্ষ টাকা 

লাঁত করিতে পারিত। এতস্তিনন ১০*** তাতে মোটা কাপড় 

বুনিয়। তাহারা ৩২৪০** টাকা লাভ করিত। সততরঞ্ধী, ফিতা 

গ্রত্বত্তির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল।* 
ভপক কপ পাশ 

* বৃদ্ধদিগের মুখে শুনা যায় যে, এদেশে বিলাতী শত চাঁজাইৰার জন্ত 

কোম্পানির লোকে শ্ুজ-গ্রস্থতক।রিতী-রমণীদগের অনেকের “চরকা” 

ভ।হিয়। দিয়াছিল, স্বানঘিশেষে চরকাঁর উপর গুরুতর বরও স্বাগিত হল়্। 

গ্রামে কোম্পানির লে!ক আনিতেছে শুনিলে, রমণীর পুক্ষরিণ্ুীর জরে চরকা 

ডূবাইগ লুকাইরা রাখিতেন। এ সকল প্রথদ যতদুর সত্য হউক কু » 



এই উন্নত বাণিজ্যাপ্রভাব ধীরে ধীরে কিরূপে লন প্রাপ্ত 

হইয়াছিল, তাহা নিষ্নোস্ত রাজনিগ্রহের ইতিবৃত আলোচনা 
করিলে ম্পষ্টতঃ উপলব্ি হইবে। 

মালাবার উপকূল হইতে কেলিকো৷ নামক ছিটের কাপড় 
পুর্ব্বে বিলাতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৬৭৬ থ্ষ্টাবে 

ইংলগ্ডে এই কাপড় প্রস্তত করিবার প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। 

১৭০৯ থৃষ্টাকে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষীর় কেলিকো৷ 

ছিটের আমদানি বন্ধ করিয়া পা্লামেণ্ট-সভা এক আইন 

পাশ করেন এবং ভারত্তীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গ গজে আন্দাজ 

দেড় আনা শুন্ধ স্থাপিত হয়। সেইসঙ্গে সাদা কেলিকোর 

উপরও আমদানি-শুক্ক বসান হইয়াছিল। ছুই বৎসর পরে 

বিলাতী তত্তবায়দিগের অনুরোধে পালবামেন্ট কেলিকো ছিটের 

শুক দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আন করিলেন। ১৭২০ 

ধৃষ্টাবের রাজবিধিতে ভারতীয় কেলিকো বিলাতে বিক্রয় নিষিদ্ধ 

হইল, যাহারা বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২ পাউগ্ড বা ছইশত 

টাক দণ্ড দিতে হইবে ও যিনি ষ্টহা ব্যবহার করিবেন, তাহাকেও 

পথ্শশ টাকা! জরিমানা করা যাইবে ।* 

এইরূপে অন্তান্ত পণ্যের উপরও শুনব গৃহীত হইয়াছিল, নিম্নের 

তালিকা দেখিলে তাহা কতকাংশে জুদয়ঙগম হইবে। 

দ্বতকুমারী শতক্র! ৭০ হইতে ২৮০২ 

হি ২৩৩ ৬২২২. 

এলাচী রর ১৫৬ ্ ২৬৬. 

কাঁফি রি ১০৫ ্ ৩৭৩২. 

মরিচ রর ২৬৬ ্ ৪০০২. 

চিনি ৯৪ রঃ ৩৯৩২ 

চ টি ডি ১০০২ 

ছাগলোম জাত পণ্য ৮৪।%০ 

মাছুর ৮ ৮৪1% * 
রিকিরিতারনারিঠেররিরেরারিতা বার রী তো 

হউক, চর়কাঁর উপর গুরুতর কর-স্থাপন-মুলক কথার এরতিহাসিক প্রমাণ 
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সেক্কালের বিলাতী তত্তবার়ের ক।পড়ের পাড় বুনিতে জ।নিত ন1। 

সে বিদা। তাহার! ভারভীয় বিশেষতঃ ঘঙ্গীর় ভাতিদিগের নিকট হইতেই 

শিথিয়। যায়। 
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লাক্ষা ৮১২ 

রেশম ২%* তস্তিন্ন গ্রতি সের ৪২ 
রেশমী কাপড় বিলাতে প্রেরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 

যদি কেহ কথন উহা! আমদানী করিতেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ 

সেমাল বাজারে আনিতে দিতেন না, ততঙ্গণাৎ সেই মাল 

জাহাজ বোঝাই করিয়! ভারতে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। 

এদিকে কোম্পানীর কুঠীতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পূর্ববক 

ধরিয়। লইয়া বা দাদন দিয়া কাধ্য করিতে বাধ্য করায় দেশীয় 

কারখানাগুলির লোকসান হইতে লাগিল, তাহার উপর দেশীয় 

পণ্যের উপর উল্লিখিত উচ্চ হারে শুন্ধ স্থাপিত হওয়ায় এখানকার 

শিল্পবাণিজ্য ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হইল। 

এইরূপ কৌশলে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ-সংসাধন করিয়া 

মুরোপীয় বণিকৃগণ রাজশক্তিপ্রভাবে এদেশে বিলাতি মানের 

প্রচলন করিলেন । ১৭৯৭ থুষ্টান্খে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের 

অধিক বিলাতী কার্পাস-জাত বস্ত্রের আমদানি হয় নাই, 

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সেই ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক 

পাঁউও মুল্যের বিলাতী কাপড় আসিয়াছিল ! সেই সময় হইন্ে 

ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বিলাতী মালের আমদানীর আধিক্য হইতে 

লাঁগিল। কিন্তু বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের 

রপ্ানী উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতে লাগিল। নিম়লিখিত তালিকা 

দেখিলে, দেশীয় শিল্পজাতের অবনতির বেগ কিরূপ প্রবল 

হইয়াছিল, তাহ! সহজেই উপলব্ধি হইবে। 

বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানির হিমাব,--. 

তুলা ১৮১৮ খুঃ ১)২৭,১২৪ গীইট। 

* ১৮২৮ খুঃ ৪,১২৫ গাঁইট। 

কাপড় ১৮০২ খুঃ ১৪,৮১৭ গাইট | 

১৮২ন খুঃ ৪৩৩ গাইট। 

লাক্ষা ১৮২৪ খুঃ ১৭,৬৪৭ মণ । 

রর ১৮২৯ খুঃ ৮২৫১ মণ। 

অন্তান্ত দ্রব্যের বাণিজ্য হাস হইলেও নীলের ও রেশমের 

বপ্রানি এ সময়ে বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে গুরুতর শুন্ধের 

জন্য বিলাতে রেশমী বস্ত্র প্রতিপত্তি অনেক কমিতে লাগিল । 

১৮১৩ খুষ্টাব্ পথ্যস্ত একমাত্র ইঞ্টইগ্ডিয়! কোম্পানীই ভারতে 

মাল আমদানি-রপ্তানী করিতেন। এ অব হইতে টংলঙ্ের 

সকল বণিকেরাই ভারতীয় ব্যবসায় হস্তগত করিতে উদ্ভুত 



বাণিজ্য 
টিক স্ এ 5 

০০১৪ ০ 

হইলেন এবং ক্রমে বাজার অধিকার করিয়া বসিলেন। স্থতরাং 

ভারতবর্ষের বিপণি নিচয় বাধ্য হইয়াই বিলাতী মালে পরিপূর্ণ 

হইয়া উঠিল। ১৮২৯ খুষ্টার্বে সর্বস্তদ্ধ প্রায় ৬৫।* লক্ষ 
পাউগ্ড বা সাড়ে ছন্ন কোটা টাকার বিলাতী মাল ভারতে, 

আমদানি হইয়াছিল। 
ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যনাশের জন্ত কোম্পানী বাহাছুর পূর্বব- 

কথিত উপায়শুলি অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহারা 
ভারতেও দেশীয় শিল্পে উপর গুরু ক্র-ভার স্থাপন করিয়া- 

ছিলেন। লর্ড বেণ্টিস্কের আমলে ব্লাতী কাপড় ভারতে 

শতকরা ২।৭ টাক! কর দিয়! বিক্রীত হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা 

আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলেও তাহার 

উপর শতকরা! ১৭1 টাকা কর দিতে বাধ্য হইতেন। দেশীয় 

চন্রনির্ষিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহার উপর 

শতকর! ১৫২ টাক! শুষ্ক আদায় করিতেন। দেশীয় চিনির উপর 
বিলাতী চিনি অপেক্ষ! শতকরা ৫২ টাকা আধক কর আদায় 
কর! হইত। এইরূপে ভারতের প্রায় ২৩৫ প্রকার বিভিন্ন 

পণ্যের উপর অন্তর্বাণিজ্যবিষয়ক কর (4711880 001163 ) 

মংস্কাপিত হইয়াছিল। প্রায় ষষ্টিবর্ষ কাল এই প্রকার উচ্চ হারে 

কর দান করিতে বাধ্য হওয়ায় ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা অতি 

অল্পকালের মধ্যেই অবনতির নিয়স্তরে পতিত হইয়াছিল। 
এইরূপ অত্যাচারে ক্রমশঃই বিদেশে ভারতীয় পণ্যের 

রস্তাঁন কমিতে লাগিল । আমোঁরকা, ডেনমার্ক, স্পেন, 

পর্ত গাল, মরীচ ছীপ ও এসিয়াথণ্ডের অন্ান্ত প্রদেশের সহিত 
ভারতীয় শিল্পের বাণিজ্য সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া আসিল। ১৮৭১ থুষ্ঠাবে 

এদেশ হইতে আমেরিকায় ১৩৬৩৩ গীঁইট কাপড় গিয়াছিল, 

১৮২৯ খুষ্টাব্দে উহার পরিমাণ কমিয়। ২৫৮ গাঁইটে পরিণত হইল! 

১৮*০ খুষ্টাব্ পর্য্ন্ত প্রতি বৎসর ডেম্মার্কে ন্যুনাধিক ১৪৫, 

গাইট কাপড় রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৭ খুষ্টাব্ের পর এদেশে 

১৫০ গাইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানি হয় নাই। 

১৭৯৯ থুষ্টান্বে ভারতীয় শিকল্পব্যবসায়গণ ৯,৭১৪ গাইট কাপড় 

পর্ভ গালে পাঠাইয়াছিলেন ) ১৮২৫ খুষ্টান্দের পর আর তাহারা 
১০* গাঁইটের অধিক কাপড় গাঠাইতে পারেন লাই। 

১৮২ খুষ্টাব্দ পথ্যস্ত আরব ও পারশ্তসাগরের উপকূলবর্তী 

প্রদেশে ৪ হাজার হইতে ৭ হাজার গাঁইট কাপড় ড়ারতরর্ষ 

হইতে রপ্তানি হইত) কিন্তু ১৮২৫ খুষ্টাব্ধের পর ধী সফল 

অঞ্চলে ২ হাজার গাঁইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেরিত 

হয় নাই! মহন্মদ রেজ| খাঁর আমলে রঙ্গদেশীয় তস্তবায়গণ 

তয় কোটী শ্বদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বংসর 

১৫ কোটা টাকার বন্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ইদানীং 

শা 

না! ভারতীয় বস্্রশিল্লীদিগের স্বাধীন-ব্যবসায়ে বাধা প্রদান 
করিয়া ইংরাজরাজ এদেশের শিল্পবাণিজ্যের কিরূপ সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

থৃষ্টীয় ১৮শ শতাবের শেষভাগে ইংবণ্ডের অর্থনীতিবিদৃগণ 
অবাধ বাণিজ্োর প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা পান; কিন্তু যত দিন পর্য্যস্ত 

না ভারতবর্ষের শিল্পব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, তত- 

দিন বৃটাশ বণিক্সমাঁজ অবাধ বাঁণিজ্য-নীতির পক্গসমর্থন করেন 

নাই। ১৮৩৩৬ খুষ্টান্দে ভারতে অস্তর্ববাণিজ্য শুন্ধ তিরোছিত 

হয়। তখন দেশীয় বণিক ও শিল্পী-সম্প্রধায়ের শরীর শোণিত- 

শন্ত | তাহার! যে পুনরায় মাথা তুলিয়৷ কা্ধযক্ষেত্রে অবতীর্দ 

হইবে, এরূপ শক্তি ঝা! অর্থবল তাহাদের ছিল না। তার পর 

অন্যদিকে রেলপথ বিস্তারে দেশের নৌ্রীবী ও যাঁন-ব্যবসায়ীদিগের 

সর্বনাশ সাধিত হইল। সুদুর পল্লিগ্রামেও বিলাতী মাল প্রতৃত্ 

বিস্তার করায় দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সার্জন গ্রাটী ভারতের বাণিজ্য হ্বাস 

লক্ষ্য করিয়৷ বলিয়াছেন যে ভারতের উর্ধর প্রাস্তরভূমে বহু 

পরিমাণে শগ্চাদি উৎপন্ন হইলেও এবং নান! প্রকার বাণিজ্য 
পণ্য প্রাপ্তির সুবিধা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এখন দরিদ্র ভারতে 

সম্পূর্ণ অর্থাভাব ঘটয়াছে। সদাগরগণ বহু অর্থশালী ন! হইলেও 
তাহাদের বাণিজ্য-পরিচালন-শক্তির অভাব অবশ্ঠস্তাবী ; তাহার 

ফলেই আঙজগ ভারতবাণিজ্য এত অবনত ও এত দারিজ্গ্রন্ত। 
নিয়ে উক্ত মহান্গুভবের মত উদ্ধত করা গেল-__ 
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বর্তমান ১৯*৬-৭ খুষ্টাব্বে বঙ্গের অঙচ্ছেদে যে স্বদেশী 

আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ভারতের বিলোপপ্রায় শিল্প- 

বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের কতকটা চেষ্টা হইতেছে । এক্ষণে দক্ষিণে 

মান্জ্রাজ হইতে উত্তরে পঞ্জাব পর্যাস্ত সমগ্র ভারত ব্যাপিয়! একটা 

দেশীয় দ্রব্জাতের বাণিজ্য চালাইবার আয়োজন দেখা যাইতেছে। 

বাণিজ্য (স্ত্রী) বাণিজ্য-টাঁপ অভিধানাত স্ত্ীত্ং। ৯ বাণিজ্য 

বাণিনী (শ্রী) বণ শব্দে-ণিনি, ভীপ,। ১ নর্তকী। ২ ছেক। 

গুণ-_জড়তাকর, লঘু, শীতকর, রূক্ষ, সুক্ষ, সংজ্ঞানক, স্তোক- 

কর। মাধুর্যান্নতক্ষণ, সাত্রকাল, অপরাহ্কাল, প্রত্যুষকাল ও 
অনূজীর্ণ কাল এই সকল সময়ে বাযু কুপিত হুইয়৷ থাকে। 

ও [ বায়ু শব দেখ] 

২ বাতব্যাধিরোগ । [ বাতব্যাধি দেখ ] 

বাতক (পুং) বাত এব চঞ্চলঃ ইবার্থে কন্, যহ্াা বাতং করোতীতি 
কক-অন্তেভ্যোহগীতিন্ড । ১ অশনপর্ণী । ( অমর) 

বাতকণ্টক (পুং) বাতব্যাধিরোগবিশেষ। 
৩ মত্ত স্ত্রী। ( হেম) লক্ষণ-_. 

্যশ্রিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং ৮:*বিনারারর জায়তে যদ] । 
নিদ্রাং বিহারার্ধপতে গতানাম্। বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহ্রবাতকণ্টকম্॥” ( মাধবনি* ) 
বাতোহপি নান্রংসয়দংশুকানি নুশ্রুতে ইহার এইরূপ বিধি আছে-__ 

কো! লঘয়েদাহরণায় হস্তম্॥” ( রঘু ৬1৭৫) প্রক্তাবসেচনং কুর্ধ্যাদভীক্ষং বাতকণ্টকে। 
২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর পিবেদেরগডতৈলং বা দকেৎ শুচীভিরেব চ॥” 

থাকিবে ; তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮১ ৯, ১০৯ ১২, ১৪, ১৫ ( হুত্রত নি* ১ অণ)' 

অক্ষর লঘু, ইহা! ভিন্ন অন্যবর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ প্নজত- বিষমভাবে পদবিক্ষেপ দ্বারা কিংবা অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা 
জরৈর্ধদা ভবতি বাণিনী গযুক্তৈঃ 1” (ছন্দোমঞ্জরী ) বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফদেশে ( পায়ের গোড়ালিতে ) আশ্রয় 

বাণী (ত্্রী) বাণি বা ভীষ্। ১ সরম্বতী। ২ বপন। (শবরত্বা*) | করে, তখন প্র স্থানে অতিশয় বেদনা হয়) ইহারই নাম 
৩ বচন, বাক্য । বাতকণ্টক। এই বাতকণ্টকরোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ 

“চক্ষুঃপৃতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্ করা আবশ্যক, বা এরগুতৈল পান ও হৃচী স্বারা দগ্ধ করিলেও 

সত্যপৃতাং বদেস্বাণীং বুদ্ধিপূতঞ্চ চিন্তয়েৎ ।” ইহা প্রশমিত হয়। 
(মার্কত্েয়পুৎ ৪১৪) বাতকফহর (পুং) বাতঙ্লেশ্জনা অররোগ। 

বাণীকবি, বাণীকারিকারচরিতা । বাতকর্ম্নন্ ক্লৌ) বাতদ্য কর্দ। মরুৎক্রিয়া, পর্দন। আপনি 
বাণীকুট লক্ষবীধর, একজন প্রাচীন কবি। বাধুনিঃসরণ, গুহাদেশ দিয়! বায নির্গত হইলে তাহাকে 
বাণীচি (স্ত্রী) বাগ্র.পা স্বতি, বাক্যরূপাস্বতি। ( খক্ ৫1৭618) | বাতকর্্ম কহে। 
বাণীনাথ, জামবিপয়কাব্য প্রণেতা । বাতকলাকল ( পুং) বায়ুর হিল্লোল। 

বাণীব (ব্রি) বাক্য সদৃশ । বাতকিন্ (তরি) বাতে। হতিপর্িতো হস্তযন্তেতি বা (বাতাতী- 
বাণীবাদ (পুং) তর্ক। সারাভ্যাং কুক । পা ৫২২৯) ইতি ইনিকুকৃচ। বাত- 
বাণীবিলাস ১ পদ্ভাবলীধৃত একজন কবি। ২ পারাশরটাকা- | রোগযুক্ত, বাতরোগী। 

রচয়িতা । বাঁতকী (ত্তরী) শেফালিকাবৃক্ষ । (রাজনি”) 

বাঁণেয় (পুং) বাশরাজসন্বন্ীয় অন্ত বা দ্রব্যবিশেষ। (হরিবংশ ) | বাতকুণ্ডলিকা (ত্তরী) বাতেন কুণুলিকা। মুত্রাঘাতরোগ 
বাণেশ্বর (পুং ) শিবলিঙ্গভেদ। [ বর্গীয় ব দেখ । ] ভেদ, ইহার লক্ষণ__ 
বাত, ১ গতি। ২ লেবা। ৩ সুখ । অস্ত চুরাদি* পরশ্মৈৎ সক+ “রৌক্ষাদ্বেগবিঘাতা্া বাযুরবন্তো৷ লবেদনঃ। 

সেট । লট. বাতয়তি। লুঙ, অববাতয়ৎ। ৃত্রমাবিশ্ত চরতি বিণ: কুগুলীকৃতঃ 

বাতি পুং) বাতীতি বা-্ক। পঞ্চৃতের অন্তর্গত চতুরথদূত, ত্রমল্লা্মথবা! সরু সম্প্রবর্ততে । 

চলিত বাতাস। পর্য্যা়-_গন্ধবহ। বারু। পবমান, মহাবল, পবন, বাত্কুগডলিকাং তীব্রাং ব্যাধিং বিস্তাৎ নুধারুণম্ ॥” 

স্র্শন, গন্ধবাহ, মরুৎ, আশ্তগ, স্বসন, মাতরিশ্বা নতগ্বৎ। মারুত, ( মাধবনিদান শুত্রাঘাতরোগাধিঞ ) 
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বাতগুল [ ২৭ ] বাতজুতি 
পেস শীশীস্পিপপী পতিত 

যেরোগে দেহের রক্ষতা বা মলমুত্রাদির বেগধারগ জন্য 
বার কুপিত হইয়া মুত্রকে আচ্ছাদিত করে ও বেদনার সহিত 

কুগুলাকারে মৃত্রীশয়ে বিচরণ করিতে থাকে । তাহাতে রোগী 
কষ্টের সহিত অল্প অল্প মূর্তত্যাগ করে। এই কষ্টদায়ক 
ব্যাধিকে বাতকুগুলিকা কহে। [মুত্রাঘধাত দেখ ]। 

বাতকুস্ত (পুং ) বাতন্ত কুস্তইব। গঞ্জকুস্তের অধোভাগ। (হেম) 
বাতকেতু (পুং ) বাতন্ত কেতুরিব। ধুলি। (তরিকা) 

বাতকেলি (পু) বাত"স্থথে ভাবে ঘঞ, বাতেন স্ুখেন 

কেলিধত্র। ১ কলালাপ। ২ যিড়গদস্তক্ষত, উপপতির দস্তক্ষত। 

বাতকোপন (ব্রি) বাতশ্ত কোপনঃ। বাতকোপক, বাযুবদ্ধক, 

যাহাতে বাধু কুপিত হয়। 

বাতক্য ( পুং) বাতকির গোত্রাপত্য। (পা ৪১১৫১) 
বাতক্ষোভ (পুং) বাতেন ক্ষৃতিতঃ। বাযুদ্ারা আলোডিত। 

চিকিৎসা-_-বাত গুলো বিরেচন জন্ত ভেরেগ্ার তৈল ৰা 
দুগ্ধের সহিত হরীতকী পান অথবা ্সিগ্ধ স্থেদ প্রদান করিতে 
হইবে। শ্বঞ্জিকাক্ষার ২ মাষা, কুড় ১ মাযা, এবং কেতকী- 
জটার ক্ষার ৪ মাষা, এই সকল ভেরেগার তৈলের সহিত পান 
করিলে বাতত্ন্ত গুল্স আশু গ্রশমিত হয়। এই রোগীকে 

তিত্তিরি, ময়ূর, কুকুট, বক 'ওবর্তক পক্ষীর মাংসরস এবং 
দ্বত ও শালি তলের অন্ন আহারাথ দিতে হইবে। (ভাবপ্র* ) 

[ গুলরোগ দেখ ]। 
বাতগোপা (তরি) বাধুকর্তৃক রক্ষিত। 
বাতত্ব (ত্রি) বাতং হস্তিহুন-টক। বাঁতনাশক, বাতের উপ- 

কারক। ২ বাতজর ম্ধুরাম্ন লবণ দ্রব্যমাত্র। ( সুশ্রুত সর 
৪৩ অণ্))্্িয়াং ভীষ,। বাতদ্বী। ১ শালপণী। ২ অশ্বগন্ধা। 
৩ শিগুড়ীক্ষুপ, শিমূডীক্ষুপ॥  (রাজনি* ) 

বাতখুড়। (পুং) রোগবিশেষ। পধ্যায়__বাত্যা, পিচ্ছিলক্ফোট, । বাতচক্র (ক্লী) জ্যোতিযোক্ত যোগভেদ। বৃহৎসংহিতায় 
বামা, বাতশোণিত, বাতনুড়া। 

বাতগজাঙ্কুশ (পুং) বাতব্যাধি রোগারিকারে রসৌষব 
বিশেষ। ( রসর* ) 

বাতগণ্ড (পুং) বাতেন গণ্ডঃ। বাতজ গলগণ্ডরোগ । (মাধবনি) 
বাতিগণ্ডা (ত্ত্রী) নদীভেদ। (রাজতর* ৭৯৭৫ ) 

বাতগামিন্ (পুং) বাতেন বাযুন! সহ গচ্ছতীতি গম-শিনি। পক্ষী। 
বাতগুল্ম (পুং) বাহুল, পাগল। 

'বাতুলো বাতগুনঃস্তাচ্চারবাযুনিদাঘজঃ | 
ঝঞ্জানিলঃ গ্রাবৃষিদে। বাসস্তোমলয়ানিলঃ ॥/ (ত্রিকা*) 

বাতেন জাতে| গুমঃ। ২ রোগবিশেষ, বাষু জন্ত গুলরোগ, 

এই গুলরোগের নিদান--রুক্ষ, অন্ন, পানীয়, বিষম ভোজন, 
অত্যন্ত ভোজন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা, 

মল-মূত্রা্ির বেগধারণ, শোকপ্রযুক্ত মনঃক্ষোভ, বিরেচনা।দ 

দ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু 

কুপিত হইয়! বাত্জন্ত গুসরোগ উৎপাদন করে। 
ইহার লক্ষণ,--বাতগুন্ম কখন ছোট বা বড় এবং কখন বর্তল, 

ৰ! দীর্ঘাকৃতি হয় এবং কখন বা নাভি, বস্তি বা পার্খাদিতে 

বিচরণ করে; এইরূপে ইহা একস্থন হইতে অন্ত স্থলে গমন 

করে, কোন সময়ে বেদনাযুক্ত ব! বেদনাশূন্ত থাকে । এই রোগে 

মলও অধোবাত সংকুদ্ধ হ্য। তাহাতে গলদোষ ও মুখশোষ 

জন্মে এবং শরীর শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ হইয়! থাকে । নাত অর 

এবং হ্বদ়, কুক্ষি, পার্থ, অঙ্গ ও শিরোদেশে বেধনা উৎপন্ন হয়। 

শীর্ণ আহারে এই রোগ বধ্ধিত হয় ওতৃক্ত হইলে কতকটা 
শাস্তি হইয়া থাকে । রক্ষদ্রব্য, ক্ষায়, তিক্ত 'ও কটুরসযুক্ত 

দ্রব্যসেবনেও সাধারণতঃ পরিবন্ধিত হইয়া থাকে। 

লিখিত হইয়াছে যে, আধাট়ী যোগেব দিন যখন সুয্যেব 

অস্তমিত হন, তখন আকাশ হইতে পূর্বদিকৃভব বাষু পুর্ব 
সমুদ্রের তরঙ্গ শিখর কীপাইয়া ঘূরিতে ঘুরিতে চ্জুকষ্যের 
কিরণের অভিঘাত দ্বারা বদ্ধ হন, তখন সমস্ত পৃথিবী 
হৈমস্তিক ও বাসস্তিক শম্তসম্পন্না হইয়া থাকেন। এদিন 
ভগবান্ শুধ্যদেব অন্তগমন করিলে যদি মলয়পর্বতের শিখর 

দেশে আগ্নেয়দিগভব বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহ! হইলে অগ্নিবৃষ্ি 

হয়। এ দিন হূর্যের অন্তসময়ে নৈখতদিগ্ভব বাযু প্রবাহিত 

হইলে অনাবৃষ্টি এবং তজ্জন্য ছৃঙিক্ষ হইয়৷ থাকে। এ সময় 

পশ্চিমদিক্ হইতে বাধু বহিলে পৃথিবী শস্তশালিনী এবং 

রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে । বায়ব্য বাষু প্রবাহিত হইলে 
সুবৃষ্টি ও পৃথিবী শন্তশালিনী এবং উত্তর বাষু বহিলেও এ্রবূপ 

ফল হইয়া থাকে। (বুহৎসংহিত। ২+ অন) 

বাতঙ্গিনী (তত্র) বার্তাকী। (ন্ুশ্রুত ) 

বাঁতিচটক ( পুং ) পক্মীভেদ, তিত্তির পক্মী। 

বাতচোদিত (ত্র) বাযুদ্ার প্রেরিত। ( খক্ ১৫৮৪) 

বাতজ (ব্রি) বাতেন জায়তে জন-ড। বাত দ্বার! জাত, বাতিক। 

বাতজব (%ং ) খাযুর বেগ বা গতি। 

বাতজ। (রী) খাবু হইতে উৎপন্ন!। ( অথর্ব ১১২৩) 

বাতজাম (পুং) জাতিবিশেষ। ( ভারত ভীম্মপর্ক ) 

বাতজিৎ (ত্রি) বাতং অয়তি জি-কিপ, তূগাগমঃ। বাত, 
বাতনাশক, বাতগয়কারী। 

বাতজত (ব্রি) বাত্যাবিতাড়িত। 

বাতজুতি (পুং) ১০১৩৬২ খর্ব! খবিভেদ। বাত- 
রশনের গোত্রাপত্য। 



বাতত্বিধ, 

বাতন্র (পুং) বাতেন অরঃ। জররোগতেদ। বাতিকজর, 
ইহার পূর্ধবরূপ ও নিদানাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 

প্বাতলাহারচেষ্টাভ্যাং বাধুরামাশয়শ্রয়ঃ | 
বছিনিরস্ত কোষ্ঠাগ্সিং জরকৃদতাত্রসান্গঃ ॥” ( মাধবনি* ) 
এই রোগের পূর্বরূপ--ধাতজনক দ্রব্যভক্ষণ ও বাযুজনক 

ক্রিয়া দ্বারা বামু আমাশয় আশ্রয় করিয়া জঠরাগ্নিকে বহির্গত 

করে, তদনস্তর রসের সহিত সম্মিলিত হইয়। এই জবর রোগ উৎ- 

পাদন করিয়া থাকে। এই জর উৎপন্ন হইবার পূর্বে অত্যন্ত 
জস্তণ হয়। 

ইহার লক্ষণ, বাতজ্বরে বিষম বেগ অর্থাৎ কখন অল্প বা 

অধিক হইয়া থাকে । ক, ওষ্ঠ ও মুখশৌষ উপস্থিত হয়, নিদ্রা- 
নাশ, হাচিবন্ধ ও শরীরের রুক্ষতা জন্মে । মস্তক, হৃদয় ও গাত্র- 

বেদনা এবং মুখের বিরসতা, মলরুদ্ধতা, শূল, আধ্ান ও জ স্তণ 

ধ্ীই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুশ্রত এই কএকটী লক্ষণ 

নির্দেশ করিয়াছেন । চরকসংহিতায় ইহর অধিক আরও লক্ষণ 

নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা-_-বাতজরে নানাপ্রকার বাতবেদনা,অনিদ্রা, 
পিপ্িকের উছ্েষ্টন অর্থাৎ জজ্ঘার ডিমে দস্তাদি দ্বারা পীড়নবৎ 

বেদনাম্ুভব, কর্ণে শবোধ, মুখে কষায় রসবোধ, শরীরের অব- 

সন্নতা, হনুস্তস্ত ও জানুসন্ধির বিশ্লিষ্টভাব হয় শুকাস, বমি, 

লোমহর্য, দস্তহর্ষ (দাত নিড় সিড় করা) শ্রম, ভ্রম, মুত্র ও 

নেত্রাদির রক্তবর্ণতা, পিপাসা, প্রলাপ ও শরীরের উষ্ণতা 

হইয়া থাকে। 

বিষমবেগ শবে শরীরের উষ্ণতাদ্দির অসমভাব জানিতে 

হইবে। বাভট বলিয়াছেন যে, এই জরে রোমহ্ষ, অঙ্গহর্য, 

দস্তুহর্য, কম্প, হাঁচির অভাব, ভ্রম, প্রলাপ, রৌদ্রেচ্ছ৷ ও বিলাপ 

( হা-হুতাশাদি ) উপস্থিত হয়। 
দোষ আমাশয় আশ্রয় করিয়া অগ্নিমান্দ্য করে, অতঃপর ; 

স্বেদনহ ও রসবহ প্রণালীসমূহ আচ্ছাদন করিয়া জর জন্মায়, 

এই কারণে বাতজ্বর হইলে উপবাস দেওয়। কর্তব্য। বাতজরে 
৭ দ্দিন উপবাস দিবার বিধি আছে। (ভাবপ্রৎ ) 

| জর শবে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

বাতিগ্ড (পুং ) বতগুখষির গোত্রাপত্য | ( পা 8১১১২) ূ 

বাতগ্য, বাতাপ্যায়নী (স্ত্রী) বতণ্ডের গোত্রাপত্য । ৃ 
(পা 81১১০৮-৯) 

বাততুল (ক্রী) বাতেন উড্ভীয়মানং তুলং। আকাশে উ্টীয়- ূ 
মান সুত্র, চলিত বুড়ির স্তা। পধ্যায়-_বৃদ্ধন্থরক, ইন্দ্রতুল। র 

গ্রাবাহাস, বংণকফ, মরুদ্ধজ। (হারাবলী ) | 

বাতত্রাণ (ক্লী) বাষু হইতে রক্ষাকরণযোগ্য পদার্থ। (পা ৬২1৮) 
বাতত্বিষ (জরি) বাযুযোগে দীপ্ডিযুক্ত । (খক্ ৎ।৫৭৩) 

| 
| 
' 

বাতরধ্বজ ( 
বাতনাড়ী (ত্ত্রী) দস্তমূলগত রোগ, দত্তের গোড়ার নালী। বাধু 

কুপিত হইয়া দত্তমূলে নালী উপস্থিত হইলে তাহাকে বাতনাড়ী 
কহে। ( মাধবনি" ) 

বাতনামন্ (পুং) বায়ু। (শতপথব্রা* ১৪২২১) 
বাতনাশন (ত্রি)' বাতং নাশয়তীতি নাশি-ল্যু। বাতনাশক, 

বাতদ্ব, যাহাতে বাত প্রশমিত হয়। 

বাতন্ধম (তরি) বাযুদ্বার৷ সন্তাড়িত। 
বাতপট (পুং) মরুৎপট। পতাকা। 

বাতপতি (পুং ১ শত্রার্িৎ রাজার পুত্র। (হরিবংশ ) 

বাতপত্বী (ত্ত্রী)দিকূ। ( অথর্ব ২১০1৪) 

বাতপর্্যয় ( পুং) সর্বগত অক্ষিরোগবিশেষ ৷ ইহার লক্ষণ-_ 
“বারংবারঞ্চ পর্য্যেতি ভ্রবৌ নেত্রে চ মারুতঃ | 
রুজশ্চ বিবিধাস্ীত্রাঃ স জেয়ঃ বাতপধ্যয়ঃ ॥ 

পর্য্যেতি পর্দ্যায়েণ যাতি কদাচিৎ ভ্রবৌ কদাচিৎ নেত্রে।” 

( ভাবপ্র” নেত্ররোগাধি” ) 

কুপিত বাযু পুনঃ পুনঃ ভ্রদ্ধয় এবং চক্ষুদ্বয়কে পধ্যায়ক্রমে 

সঙ্কোচন এবং নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত করিলে তাহাকে বাত- 

পর্যয় বা বাতপধ্যায় কহে। 

বাতপালিত (পুং) গোপালিত । ( উপ ১১ উজ্জ্বল ) 

বাতপাণু ( পুং) বাতেন পাণুঃ। বাতজন্ত পা গ্ুরোগ । 

বাঁতপিত্ত (ক্লী) বাষুও পিস্ত। 
বাতপিত্তক (ত্রি) বাযু ও পিতজ বিকার । 
বাতপিতৃত্ৰ €ত্রি) বাতপিত্তং হস্তি হন-ক। বাতপিত্তনাশক, 

গুরুপাক দ্রব্য মার। ( সুশ্রুত সুত্রস্থা” ৪১ অ) 

বাতপিতজ (রি) বাতপিত্ত-জন-ড | বাযু ও পিশু হইতে 

জাত। বায়ু ও পিস্ত কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, 

তাহাই বাতপিত্তজ। 

বাতপিতজশুল (ক্লী) বাতপিত্বজং শুলং। বাতাঁপন্ড ৬ 

শূলরোগ। | শূলরোগ শব দেখ ] 

বাঁতপিত্ৃভ্বর ( পুং) বাতপিত্বজঃ জবঃ। বাতপিত্ত জগ্ত জর- 

রেগ। যেস্থলে বাযু ও পিত্ত কুপিত হইয়া জররোগ হ্য়। ইহার 

পূর্বরূপ--বাযু ও পিত্তবদ্ধক আহার,বিহার ও সেবন দ্বারা বদ্ধিত 
বাযু পিত্ত সহ আনাশস্ে গমন করিয়া কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে বহিদ্দেশে 

নিক্ষেপ করে এবং রসকে দুষিত করিষা জর উৎপার্দন করিয়া 

থাকে। বাতপিত্ত জর হইবার পূর্যে বাতজর ও পিত্ৃজ্জরের 

পূর্ববূপ নকল প্রকাশিত হয়। লক্ষণ-__এই জরে পিপাসা, খুচ্ছ?, 
ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিরঃগীড়া, ক ও মুখশোষ, বমি, রোমাঞ্চ, 

অরুচি, অন্ধকারে প্রবি্টর গ্থায় বোধ, গ্রস্থিসনূছে বেঘনা এবং 



রাতপ্রকৃতি 

জস্তপ। বাতপিত্র জরে রোগীকে ৫ম দিনে উষধ প্রদান করা 

বিধেষ। (ভাবপ্র* জররোগাধি” ) [ জরশবব দেখ ] 

বাতপুন্র (পুং) ১ মহাধূর্ত। বিট। (মেধিনী) ২ বায়পুত্র 

হন্মান্, ভীমসেন। 

বাতপু (ব্রি) বাসুদ্বারা পবিশ্রীকৃত। ( অথর্ব্ব ১৮০৩৭ ) 

বাতপোথ (পুং) বাতং বাতরোগং পুধাতি হিনম্তীতি পুখ- 

অপ । ১ পলাশবৃক্ষ। (অমর ) 

প্বাতপোথঃ পলাশঃ স্তাঘবানপ্রস্থশ্চ কিংগুকঃ।” (বৈদ্যকরত্বমালা) 

বাতপ্রকৃতি (ব্রি) বাতপ্রধানা ্রক্কতিরধস্ত। বাুগ্রক্কতি, 

াস়পরক্কৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি। মানবের ৭ প্রকার প্রকৃতি, যাহার 

প্রকৃতি বায়ুপ্রধান, তাঁহাকে বাতপ্রক্কতি কছে। ইহার লক্ষণ-- 

“জাগরূকোহল্পকেশশ্চ স্ষ,টিতাভিযুক্রঃ ক্ৃশঃ | 

শীপ্তগো ববাগ্রবক্ষ; স্বপ্ে বিয়তি গচ্ছতি। 

এবংবিধঃ সবিজ্রেয়ে! বাত গ্রকৃতিকো| নরঃ ॥” 
( ভাবপ্র" ১ম ভাগ ) 

যে মনুষ্য জাগরণসীল, অল্লকেপবিশিষ্ট, হস্ত ও পাদস্ব.টিত, 

. রুশ, অত্যন্ত বাক্যব্যয়ী, রূক্ষ এবং স্বপ্নাবস্থায় আকাশগামী 

হইয়া! থাকে, সেই লোক বাতপ্রকৃতিক বলিয়৷ উক্ত হ্য়। 

সর্বব্যাপী, আশ্তকারী, বলবান্, অল্পকোপন, স্বতন্ত্র এবং 

বহরোগপ্র্থ গু সকল বায়ুতে সর্বদ! বিদ্ধমান আছে, এই 

জন্য বাযুতে সকল দোষ অপেক্ষাকৃত প্রবল। 

বাতগ্রক্কৃতি মনুয্যগণ প্রায়ই দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 

তাহাদিগের চুল ও হস্তপদাদি কাটা কাটা এবং ঈষৎ পারুব্র্ণ 

হয়। ইহাঁদিগের শীত তাল লাগে না এবং চঞ্চল, অল্পমেধাবী, 

সদা সন্দিষষচিত্ত, অল্লধনযুক্ত, অল্লকফ, শ্বলায়ুঃ বাক্যক্ষীণ, ও 

গদ্গদস্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার! অতিশয় বিলাসী; 

সঙ্গীত, হান্ত, মুগয়! এবং পাপকর্মে রত হইয়া! থাকে। বাত" 

প্রকৃতি মানবের অন্ন ও লবণরস, এবং উ্ণ দ্রব্য অতিশয় প্রিয়। 

ইহারা আকৃতিতে দীর্ঘ ও কৃশ হইয়া থাকে। ইহাদের চলিয়া 

যাইবার সময় পায়ের (মট২মট,) শৰ্! হয়, কোন বিষয়ে 

দঢ়তা থাকে না এবং অজিতেন্ট্রিয় হইয়া! থাকে। ইহারা 

ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, স্ত্রীলোকের প্রিয় হম্ম এবং 

ইহাদের অধিক সন্তান জন্মে না। ইহাদের চক্ষু খরখরিয়া, 

ঈষৎ পাত্ুবর্ণ, গোলাকার, বিকৃতাকার এবং মৃত ব্যক্তির 

চক্ষুর গ্তায় হইয়া থাকে। ইহারা নিপ্রাকালে চস্কু মেলিয় 

থাকে ও স্বপসাবসথয় পর্বত বা বৃক্ষে আরোহণ বা আকাশে 

গমন করিয়া থাকে। রর 

বাতগ্রকৃতি ব্যক্তি বশোহীন, পরগ্রীকাত্তর, শী ফোপন 

স্বভাব এবং চোর হইয়া থাকে, এবং ইহাদের পিপ্তিক! উপরের 

[ ২৭২ ] বাহরক্ত 

দিকে টানা থাকে। কুকুর, শুগাঁল। উট, গৃধিনী, মুধিক, কাক 

এবং পেচক ইহার! বাতপগ্রককতি। (ভাবপ্র' ১ ভাগ) থে 

সকল মানবের এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা 

বাত প্ররূতি। 

বাঁতপ্রকোপ (পুং) বায়ুর আগ্নিক্য। 

বাতপ্রবল (রি) বায়ু যাহাতে অধিক পরিমাণে আছে, বাতুপ্রধান। 

বাঁতপ্রমী পে স্ত্রী) বাতং প্রমিমীতে বাতাভিমুখং গচ্ছতীতি 

বাতঃপ্র-ম। মানে (বাতপ্রমীঃ। উপ. ৪২) ইতি ঈ প্রত্যয়েন 

সাধুঃ। ১ বাতমগ, চলিত বাওট হরিপ। ২ নকুল। ৩ 

অস্ব। (সংক্ষিত্রসার উণাদি) (ব্রি)৪ বান্ুবদ্ বেগগামী। 

(থক 81৫৮৭) 

বাতপ্রশমনী (ত্র) বাত প্রপমনী। আরুক, চলিত আনু- 

বোখার! । ( বৈস্ভকনি" ) 

বাঁতফুল্ল (তরি) বায়ুঘারাগ্রফু্ন বা স্ষীত। 
ী 

(ক্লী) বাতেন ফুল্পং বিকশিতং যন্ত্র তত। ৯ 

ফুস্কষ। ২ বাতরোগ। ৩ উদরাখ্বান। (ভৃরিপ্র” ) 

বাতবলাস (পুং ) বাতঅরতেদ। 
বাঁতবহুল (ত্রি) ১ ধান্তাদি। ২ যেখানে প্রচুর বাতাস আছে। 

বাঁতভ্রজস্ (ব্রি) বাতব্রজা£। বাষুর ন্যায় শীঘ্র গমনশীল। 
(অথর্ব ১১২।১) 

বাতমজ (পুং) বাতমভিমুখীকৃত্য অতি গচ্ছতীতি বাত-অজ 

(বাঁতশ্তনীতি লপর্দেঘবলধেটতুদজহাতীনাং উপসংখ্যানং। পা 

ও২২৮) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা বশ ( অরুখিষজস্তন্ত মু 

পা ৬৩৬৭) ইতি মুম্। ১ বাতমৃগ। (অটাধর) ২ বাত- 

গামী। “মেঘাত্যয়োপত্তিবনৌপশোভং কঘম্বকং বাতমজং 

মুগাণাম্।” ( ভট্ট ২১৭) 

বাঁতমগুলী (ত্র) বাতন্ত মগুলী। বাত্যা। বুর্ণীবন্ধু। (ত্রিকা”) 

বাতম্ব্গ ( গুং ) বাতাভিমুখগামী মুগ: বাতপ্রমী। (অমর) 

বাতযন্ত্রবিমানক ক্লৌ)বায়,ঘারা চালিত যনত্রবিশেষ (417 06০1) 

বাতৃ (পুং) বাতীতি বা-ছ্চ,। বাযু। বহুনশীল। 

বাতর (ব্রি) ১ বায়,যুক্ত। ২ ঝটিকা। 

বাতরংহস্ (রি) বাত ইব রংহো বন্ত। বাযুর ভ্তার 

বেগগামী। 
বাতরক্ত কৌ) বাতদুষিতং রক্তং বত্র। রোগবিশেষ। এই 

রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসার্দির বিষয় বৈস্তকশাস্ত্ে এই- 

রুপ অভিহিত হইয়াছে )-তিরিক্ত লবণ, অন্ন, কটু, ক্ষার, 

দিথ, উফ, অপক বা! ছুর্জর দ্রব্য ভোজন, জলচর বা অনুপচর 

ভীবের শুষ্ধ বা পচা মাংস ভোজন, যে ফোন মাংস অধিক 

পরিমাদে ভোজন, কুলখকলাইি, মাসকলাই, তিলবাটা। মূল, পিম, 



ই্্র, ঘধি কাজি, মস্ত প্রতি ভ্রবাক্চোজন জন, সংযোগবিরদ্ধ | 

দ্রব্য ভোজন, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইলে পুনরায় আহার. 
ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে এবং 

হস্তী, অশ্ব, বা উদ্রাদিযানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে রক্ত 

বিদগ্ধ হইয়া দুষিত হয়, পরে এ রক্ত কুপিত বাযুর সহিত মিলিত 
হইলে বাতরক্ত রোগ জন্মে। এই রোগ প্রথমে পাদমূল বা 

হত্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মুধিকবিষের স্ভায় মন্দ মন্দ বেগে 

ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। 

বাতরক্তের পূর্বলক্ষণ__বাতযক্ত রোগ হইবার পূর্কে 
অত্যন্ত ধর্ম নির্গম বা একেবারে ঘর্দরোধ, স্থানে স্থানে কষ্চবর্ণ 

চিন্ধ ও ম্পর্শশক্তির লোপ, কোন কারণে কোন স্থান ক্ষত 

হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদন1, সন্ধিস্থানে শিথিলতা, আলম্ত, 

অবসন্নতা, স্থানে স্থানে গীড়কার উৎপত্তি, এবং জানু, জজ্ঘাঃ 

উরু, কটি, স্ব, হস্ত, পদ ও সন্ধিসমূহে স্চীবেধবত স্পন্দন, 

বিদারণবৎ যাতনা, তারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পত1, কু, সদ্ি- 

স্থানে বারংবার বেদনার উৎপস্তি এবং অঙ্গমধ্যে পিপীলিকা 

সঞ্চরণের ন্যায় অন্ুতব, এই সকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়। 

বাতরক্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ-_এই রোগে বান্ুর প্রকোপ 

অধিক থাকিলে পাদদ্বয়ে অত্যন্ত শূল, স্পন্দন ও স্ুচীবিদ্ধবৎ 

বেদন1 হয় । কুক্ষ অথচ কৃষ্ণ ৰা শ্তামবর্ণ শোথ, এ শোথ কখন 

বন্ধিত কখন বা হাস হয়, অন্গুলীসদ্ধিসমূহের ধমনী সক্কোচিত, 

শরীরে কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস এবং অতিশয় বেদনা হয়। 

শৈত্যাদি দ্বার৷ এই রোগ পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে । 

রক্তাধিক্য বাতরক্ত রোগে তাত্রবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ড, 

ক্লেদশ্রাব, অতিশয় দাহ ও সুচীবেধবৎ বেদন1 বা অল্প অল্প অর্থাৎ 

টিমি টিমি বেদনা হয় এবং সিগ্ধ ও রুক্ষক্রিয়া ঘারা এই পীড়া 

শাস্তি হয় না। 

পিস্তের আধিক্য হইয়। এই রোগ হইলে দাহু। মোহ, ঘর্- 

নির্শম, মুহ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয় এবং শোথ স্থান স্পর্শ করিতে 

যাতনা, শোথ রক্তবর্ণ ও দাহযুক্ত, স্কীত, পাক ও উদ্মাবিশিষ্ট 

হইয়া থাকে । 

কের আধিক্যে এই রোগ হইলে শরীর আর্জ চর্মদবারা 

আঁবৃতের নায় বোধ হয়। পাদতয় গুরু, স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং 

শরীরের চাক্চিক্য, শ্ীতম্পর্শতা, কও, ও অল্প অল্প বেদনা হইয়৷ 

থাকে। দৌষহয় বা তিন দোষের আধিক্য থাকিলে সেই সেই 

দোষজ লক্ষণ মিলিত ভাবে লক্ষিত হয়। 

পদ্য ব্যতীত অন্ঠান্ত স্থানকে আশ্রয় করিয়াও বাতরক্ত 

রোগ উৎপন্ন হয় । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পাদ্বয়ও আশ্রয় 

করিয়া উৎপর হয়। কখন ব! এই রোগ হস্তদ্বয় আশ্রয় করিয়া 
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হই ধাকে। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই নত কর! 

আবশ্বক, আগ ঘদি এই রোগের প্রতিবিধান না কর! যায়, 

তাহা হইলে কুপিত ইন্দুরের বিষসদৃশ মনা মন্দ বেগে প্রসারিত 
হইয়া ক্রমাহর়ে সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । 

বাতরক্ত রোগে উপদ্রব- এই রোগ হইলে অনিদ্রা, অরুচি, 
শ্বাস, মাংসপচন, শিরোবেদনা, মোহ, মত্ততা; ব্যথা, তৃষ্ণা, জর 

ূচ্ছা, কম্প, হিক্কা, পঙ্থুতা, বিসর্প, মাংসপাক, স্ুচীবেধবৎ বেদন1, 

ভ্রম, কলম, অহ্ুলিসমূহের বক্রতা, শ্ফোটক, দাহ, মন্গ্রহ এবং 

অর্ধ,দোৎপত্তি, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । 

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য--বাতরক্ত রোগীর যদি উপরি 

উক্ত উপদ্রব সকল প্রকাশ পায়, কিংবা উপদ্রব না থাকিয়াও 

যদি একমাত্র মোহ উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে এ বাতরক্ত রোগ 

অসাধ্য । ৰাতরস্ত রোগীর সকল উপদ্রব উপস্থিত ন! হইয়া অল্প- 

মাত্র হইলে তাহা যাঁপ্য এবং উপদ্রববিহীন বাতরক্ত রোগ সাধ্য । 

একদোষ সমুত্তূত ও নবোখিত অর্থাৎ এক বৎসরের নুন বালক 

হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজনিত 'বাতরক্ত যাপ্য এবং ত্রিদোষজ বাত- 

রক্ত রোগ অসাধ্য। বাতরক্ত রোগীর যদি পাদমূল হইতে 

জান পত্যন্ত স্থানের চর্ম কিঞিৎ বা অত্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া রসাদি: 

স্রাব হয়, এবং উপদ্রব দ্বারা পীড়িত বল ও মাংস ক্ষয় হয়, তাহা 

হইলেও অসাধ্য । এই জন্ত এই রোগ হইবামাত্র বিশেষরূপে 

চিকিৎসা করা আবশ্যক । 
বাতযক্ত চিকিৎসা _-বাতরক্ত রোগাক্রান্ত বাক্তির দৌষানু- 

সারে, অথচ বলাবল বিবেচনা করিয়! স্নেহ প্রয়োগ ও বহু পরি- 

মাণে রক্তমোক্ষণ করান কর্তব্য । কিন্তু এই রোগীর যাহাতে 

বাঘুবৃদ্ধি ন! হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ বিধেয়। অত্যন্ত 

দাহ ও সুচীবিদ্ববৎ বেদনা সংযুক্ত বাতরক্ত রোগে জলৌকাদঘারা 

রক্তমোক্ষণ বিধেয় । টিমি টিমি বেদন1, কও, ও কম্পযুক্ত বাত- 

রক্তে শৃঙ্গদ্বারা রক্তমোক্ষণ ; যগ্তপি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 

প্রসারিত হয়, তাহ! হইলে শিরাবিদ্ধ ও বিদ্বস্থান গাড়মর্দান করিয়া 

রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে। 

এই রোগে যদি শরীরের গ্লানিবোধ থাকে, তাহা হইলে 

রক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে। বাতাধিক্য রক্তপিত্তে রক্তমোক্ষণ 

নিষিদ্ধ, কারণ এ অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিলে বায়ু বর্ধিত হইয়া 

অত্যন্ত শোথ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প, বাষু জন্য শিরাগত ব্যাধি, 

গ্লানি এবং অন্ান্ত বাতরোগ হইয়৷ থাকে। যদি রক্তমোক্ষণ 

কালে সম্যক্ রক্তত্রাব না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা 

হইলে গঞ্জত! প্রভৃতি বাতরোগ উৎপন্ন হয়, এমন কি ইহাতে 

মৃত্যু পর্যন্তও হইতে পারে । অতএব স্নিগ্ধ শরীরের রক্ত যখোপ- 

যুক্ত গ্রমাণানুসারে শ্রাব করা কর্তব্য। এই রোগীকে বিরেচন 



দ্বারা বারংবার বন্তি প্রয়োগ করিবে। বস্তি ক্রিল্নার স্ভায় ইহার 
আর অন্ত উৎকৃষ্ট চিকিৎস! নাই। উত্তান অর্থাৎ চর্দ ও মাংসা- 

শ্রিত বাতরক্ত রোগে গ্রলেপন, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপনাহাদি 
দ্বারা এবং গম্ভীর অর্থাৎ ধাত্বাশ্রিত বাতরক্ত রোগে বিরেচন, 

আস্থাপন ও ন্লেহপান দ্বার! চিকিৎসা করিতে হইবে। 
বাতাধিক্য বাতরক্ত রোগে-_দ্বৃত, তৈল, বন! ও মজ্জাপানে, 

অভ্যলে ও বন্তিক্রিয়াতে প্রয়োগ এবং উৎ্ণ প্রলেপ দ্বারা 
চিকিৎস! করা বিধেয় । গোৌধুম চূর্ণ, ছাগছুগ্ধ ও ছাগন্বত দ্বারা 
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ বা ছুগ্ধদ্বার! তিসি পেষণ 

করিয়া প্রলেপ বা ভেরেও। বীন্ধ ছাগহুদ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ 

দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। অথব৷ ভৃষ্ট তিল দুগ্ধ দ্বারা পেষণ 

করিয়া পরে উহা দগ্ধাপ্লত করিয়া গ্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার 

দর্শে। শতমূলসী, শুল্ফা, যষ্টিমধু, বেড়েল!, পিয়ালফল, কেণুর, 
দ্বত, ভূমিকুম্মাণ্ড ও মিশ্রি এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ 

দিলেও এই রোগ উপশম হয়। রানা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, 

গোরক্ষ-চাকুলে, জীবক, খষভক, দুগ্ধ ও ঘ্বত এই সকল দ্রব্য 

' একত্র পেষণ করিয়া সিদ্ধ করিয়া পরে মধুর সহিত মিশাইয়া 
প্রলেপ দিলে রোগ শীত্ত প্রশমিত হই! থাকে। 

বাসক, গুলঞ্চ ও শোণালু ফল এই তিন দ্রব্য দ্বার ককাথ 
প্রস্তুত করিয়া! কাথ্য দ্রব্যের ছিগুণ এরও তৈল মিশ্রিত করিয়! 

পান করিলে লর্বাঙ্গগত সর্বপ্রকার বাতরস্ত রোগ প্রশমিত 

হয়। বাতাধিক্য বাতরক্কে দশমুলীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া 

পরিষেচন করিলে বাতরক্ত জন্ত বেদন1 ন& হয়, ঈষৎ উষ্ণ ঘৃত 

দ্বারা পরিষেক করিলেও উপকার হইয়া থাকে । পটোল, কটুকী, 
শতমূলী, ত্রিফলা! ও গুলঞ্চের কাথ পান করিলে পিত্বাধিক্য 

বাতরক্ত অন্ত দাহ এৰং তেউড়ী, ভূমিকুগ্মা্ড এবং গোক্ষুর- 

কাথ পান করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। গুলঞ্চ 
এই রোগে বিশেষ উপকারী। গুল স্বভাবতঃ রক্ত পরিফ্ষারক, 

কিছুদিন ধরিয়া গুলঞ্চের কাথ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া 
রোগ প্রশমিত হইতে থাকে । গুলঞ্চ, শুঠ ও ধনে এই তিন দ্রব্য 

প্রত্যেকে ২ তোলা, জল /॥* সের সিদ্ধ করিয়া অদ্ধ পোয়া 

থাকিতে নামাইয়! পান করিলে বাতরন্ত ও কুষ্ঠ রোগে বিশেষ 

উপকার দর্শে। গুলঞ্চের কাথে গুগৃগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান এবং 

তিনটা ব৷ পাচটা হরীতকী গুড়ের সহিত তক্ষণ করিয়া গুলঞ্চের 

কাথ পান করিলে আগ ফল দর্শে। গুগ্গুলু, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা ও 

গোময় রস এবং ত্রিফলার কাথ দ্বার! ২ তোল! পরিমাণে মোদক 

প্রস্তুত করিয়া মধু দ্বার আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলে পাই 
স্ফোট, সর্ধাঙ্গগত শোথ ও বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয়। 

সকল একত্র আলোড়ন করিয়! অগ্সিতে অল্প উষ্ণ করিয়! গাত্রে 
মর্দন করিলে গাত্রন্ফোট নিবারিত হয়। গুলঞ্চের কাথ বা ন্বরস 
কিংবা চূর্ণ দ্বত, গুড়, চিনি, মধু বাঁ এরও তৈলের সহিত সেবন 

করিলে বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হয়। বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ, 
ভেরেগ্ডা মূল ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের কাথে এরও তৈল, 

হিঙ্গ ও সৈদ্বব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ আরোগ্য 

হয়। গুড়ের সহিত সমভাগে ঘ্বত বা হরীতকী সেবনেও বিশেষ 

উপকার পাওয়া যায়। 

কোকিলাক্ষ ও গুলঞ্চের ক্কাথে পিগ্নলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 

রোগীর বলানুসারে পান করিয়া হিতজনক পথ্য সেবন করিলে 

তিন সপ্তাহে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। যতটা মধু; তাহার দ্বিগুণ 
তৈল এবং তৈলের দ্বিগুণ ছাগছুপ্ধ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া 

রোগীর বলামুসারে যথামাত্রায় পান করিলে বাতরক্ত রোগ নষ্ট 

হয়। বকপুষ্পচুর্ণ মাহিষ ছুদ্ধে মিশ্রিত করিয়া দধি প্রস্তুত 
করিবে, পরে দধি হইতে মাথম তুলিয়া উহ! গাত্রে মর্দন 

করিলে বাতরক্ত জন্য দেহস্ক,টন নিবারিত হয়। 

ত্রিফলা, নিমছাল, মপ্রিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুল ও দারু- 

হরিদ্রা এই ন্টা দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়! লইয়া ৮ গুণ 

জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, 
এই ক্বাথ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি 

রোগে বিশেষ উপকার হয়। বিরেচন, ঘ্বৃত ও হুপ্ধপান, পরিষেক 

এবং ব্তিক্রিয়। দ্বারা বাতরক্ত নষ্ট হয়। শান্সলীমূলের বন্ধল 

মেষী দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিনা প্রলেপ দিলেও এই রোগ 

নিবারিত হুইয়৷ থাকে। 
রক্তাধিক্য বাতরক্তে-_ছুগ্ধ, ঘ্বত, যষ্টিমধু বেণার মূল, বাল! 

এবং মেষী ছুগ্ধ ছারা পুনঃ পুনঃ পরিষেক করা! বিধেয়। সুশীতল 

শত ধৌত বা সহস্র ধৌত স্বৃত দ্বারা পরিষেক করিলেও বিশেষ 

উপকার হয়। রক্তাধিক্য বা পিতাধিক্জনিত বাতরক্তে স্থশীতল 

দ্রব্য ঘ্বৃত বা ধূনাঘার! প্রলেপ বা শীতল দ্রব্য পরিষেচন করিলে 
উপকার দর্শে। দাহ ও বেদনাযুক্ত রক্তাধিক্যজনিত রক্তবর্ণ বাত- 

রক্তে রক্ত-মোক্ষণ করিয়! দুগ্ধ, ঘ্বত, যষ্টিমধু। বেণার মূল ও বালা 

দ্বারা প্রলেপ এবং তিল, পিয়াল, যষ্টিমধু; পল্মমূল ও বেতস এই 

সকল দুগ্ধ ও ঘ্বৃতের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত 

জন্য দাহ নিবারিত হয়। 

গাস্তারী) ত্রাক্ষা, সৌদাল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ক্ষীর- 
কাকোলী, এই সকল দ্রব্যের ্কাথ গ্রস্তত করিয়া কাথের অষ্টম 
ভাগের এক অংশ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া, পান করিলে 

পিত্তাধিক্য বাতরক্ত প্রশমিত হয় । ধারোষ হঞ্চ গোমু সহযোগে 



হঞ্ধ পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। বহু দৌধাবিষ্ট বাত- 
রক্তে বিরেচনার্থ হুপ্ধের সহিত এরও তৈল পান করিবে; পড়ে 

ওঁষধ জীর্ণ বা! ক্রিয়া! প্রশাস্ত হইলে হদ্ধও আহার বিধেয়। 

পটোল, ভ্রিফলা, শতমূলী, গুলঞ্চ ও কটকী এই সকল দ্রব্যের 
স্কাথে আট অংশের এক অংশ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিস! পান 
করিলে পিত্তাধিক্যজ বাতরত্ত বিনষ্ট হয়। 

পঞ্চতিক্তাদি ঘ্ৃত পান এবং অত্যন্ত বিরেচন হারা বাতরক্ত 
নষ্ট হুইয়া থাকে। মৃহু ভ্রব্য্বারা বমন, স্নেহ হ্বারা পরিষেক, লঙ্ঘন 
এবং উষ্ণ দ্রব্যের পরিষেক কফাধিক্য বাতরোগে বিশেষ উপকারী । 

এই রোগে তৈল, গোমুত্র, সরা ও শুক্তদ্বারা পরিষেচন করিলেও 

উপকার পাওয়া! যায়। গৌর-সর্ষপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে 

বাতরক্ত জন্য বেদন। নষ্ট হয়। সজিনাছাল ও বরুণবৃক্ষের ছাল 

কাজিহ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বেদন। প্রশমিত হইয়া 

থাকে। অশ্বগন্ধা ও তিলকক্ব দ্বারা প্রলেপ বা নিমছাল, আকন, 

কালিয়াকড়া, যবক্ষার এবং তিলকক্ষ দ্বারা প্রলেপ দিলেও 

ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। 
শক্ত,) দ্বত, ববক্ষার, কপিখ, গুড়ত্বক্, মস্থর ও সজিনা বীজ 

এই সকল দ্রব্য কাজিত্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিয়া মুহূর্তকাল 
পরে কাজি পরিষেচন করিলে কফাধিক্যজ বাতরক্ত প্রশমিত হয়। 

মুস্তক, আমলকী ও হরিদ্রা ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়] 

পান, হ্রিজ্রা গুলঞ্চের কাথে বা ব্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয় 
পান, হরীতকী তক্রের সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত পান করি- 

লেও কফাধিক্য সমাশ্রিত বাতরক্ত বিদুরিত হইয়া থাকে। 

গৃহধূম ( ঝুল )১ বচ, কুড়, শুলফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া প্রক্ষেপ দিলে বাতকফাধিক্য 

বাতরক্তের বেদনা ন্ট হয়। গুলধচ, যষ্টিমধু ও শুঠীর কন্ধ এবং 
মধু এই সকল গোমৃত্র দ্বারা পান, আমলকী, হরিদ্রা ও মুন্তক 

ইহার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়৷ পান করিলে বাতরক্ত রোগ আশ 
প্রশঙ্গিত হয়। 

ইহ! তিন্ন লাঙ্গলী-গুড়িক1, বলাঘ্বত, পিও তৈল, পারুষক 

ঘবৃত, শতাবরী দ্বত, খষত দ্বৃত, গুড়চী ঘ্বত, মহাগুড়,চী দ্বত, 
অমৃতাদি ঘ্ৃত, শতাহ্বাদি তৈল, মহাপিণ্ড তৈল, মহাপন্মক তৈল, 

খুজ্জাকপন্মক তৈল, গুড়চ্যাদি তৈল, অমৃতাহ্বর়ন তৈল, মৃণালাগ্চ 

তৈল, ধুস্তরাগ্য তৈল, নাগবলা তৈল, জীবকাস্তমিশ্রক, বলাতৈল 
শতপাক, মধুকাগ্ঠ তৈল, মধূকতৈল শতপাক, পুনর্নবা গুগৃগুলু, 

শর্করাসম-গুগৃগুলু, অমৃভা-গুগ গুলু, চন্্রপ্রভাগুটিকা, কৈশো- 
রিক গ্রগ গুলু, ত্রিফলা-গুগ গুলু, সিংহনাদ-গুগগুলু ও যোগ- 

সারামৃত্ত গ্রতৃতি গঁষধ বিশেষ উপকারী । [ এই সকল ওষধের 

ভাবপ্রকাশে বাতরক্ত 

রোগাধিকারেও ই্ছার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। 

রসেজ্সারসংগ্রহে বাতরক্ত চিকিৎসাধিকারে--লাঙগলাদি 

লৌহ, বাতরক্তাস্তক রস, তালভপ্ম, মহাতালেশ্বর রস ও বিশ্বেশ্বর 
রস নামক ওষধের বিধান আছে। এ সকল ওঁধধ এই রোগে 

বিশেষ উপকারী। 

এই রোগে পথ্যাপথ্য--দিবসে পুরাতন চাউলের অল্প, মুগ 
বা বুটের ডাউল, তিক্তরসযুক্ত তরকারী, পটোল, ডুমুর, ঠোটে 
কলা, মাগকচু, উচ্ছে, করেলা, পাকা ছাচি কুমড়া প্রভৃতির 
তরকারী, হিধশশাক, নিম্বপত্র, শ্বেত-পুনর্নব! ও পলতা 

এই রোগে উপকারী। রাত্রিকালে লুচি বা রুটি, এবং 
পূর্বোস্ত সকল তরকারী এবং অল্প পরিমাণ হুপ্ধ পান 
কর্তব্য । জলখাবার সময়ে ছোল৷ ভিজা খাইলে বাতরন্ডে 

বিশেষ উপকার দর্শে। ব্যঞ্নন ত্বতপক করিয়া সেবন কর! 

উচিত, কাচ ঘ্বত সন্যান্ুসারে খাওয়া যাইতে পারে; যে সকল 

দ্রবো রক্ত পরিষার ও বায়ু প্রশমিত হয়, সেই সকল দ্রব্ই এই 

রোগে উপকারী জানিবে। এই রোগে বিক্ষির ও প্রতৃদজাতীয় 

পঙ্ষীর মাংস মাংসরসার্থে দেওয়া যাইতে পারে । স্ুযুনি শা, 
বেতাগ্র, কাকমাঁচী, শতাবরী,বাস্তক, উপোদিকা ও স্বঙ্চলা শাক 

দ্বতে ভায়া পূর্কোক্ত মাংসরসের সহিত দেওয়া যাইতে পারে। 

ইহাতে 'যব, গোধূম ও উড়ী ধান্তের তও,লাদিও দেওয়া 
যাইতে পারে। 

নিষিদ্ধ দ্রব্য.-নুতন চাউলের অন্ন, গুরুপাক দ্রব্য, যাহ! 
খাইলে অশ্নপাক হয়, সেই সকল দ্রব্য, মতস্ত, মাংস, মঞ্চ, শিম, 

মটর, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই, মুলা, অপরাপৰ 

শাক, অম, কুমড়া, গোল আলু, পলাও,, রস্থন, লঙ্কার ঝাল ও 

অধিক মিষ্ট এই সকল ভোজন এবং মলমুত্রাদির ৰেগরোধ, অগ্নি 
বা রৌদ্রের তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিবানিদ্রা 

প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অপকারী। এই সকল নিষিদ্ধ কর্শা- 

চরণে এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে বায়ু 

ও রক্ত দুষিত হইতে পারে, সেই সেই দ্রব্যমাত্রই বঙ্জনীয়। 

চরক, হুশ্রত, বাভট, অত্রিসংহিতা প্রসৃতি বৈস্যক গ্রন্থে 

এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত 

হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহ! আর লিখিত হইল না। তত্তদ্ 

গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

বাঁতরক্তত্ব (পুং) বাতরক্তংং রোগবিশেষং হস্তি হুন-টকৃ। 

কুকুরবৃক্ষ, চলিত কুকুরখুরা । ( শব” ) 
শবাঁতরক্তান্তকরম (পুং) বাতরক্তাধিকারে রসৌষধ বিশেষ, 

প্রস্তুত প্রণালী--গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মন:- 



বাতরেচক [ ২৭৬ ] 
বাতলা রে 

থ 

পিপি 

শিলা, গুগৃগুলু, শিলাজতু, বিড়, ব্রিফলা, ব্রিকটু, লোমরস, 

পুনর্নবা, চিত! ও দেবদারু, দারুহরিদ্রা, স্বেত-অপরাঁজিতা এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফল! ও ভূঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যে- 

কের ম্বরসে ব৷ ক্কাথে তিন তিন বার ভাবনা! দিয়া চণক পরি- 

মাগে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান--নিমপাতা, 
ফুল বা ছালের রম এবং অর্দাতোলা ত্বৃত। এই ওষধ সেবনে 
সকল উপদ্রবযুক্ত বাততরক্তরোগ প্রশমিত হয়। 

(রসেন্ত্রসারস* বাত্তরক্তরোগাধি” ) 

বাতরক্তারি (পুং) বাতরক্তস্ত অরির্নাশক। ১ পিত্বদ্বীলতা । 
২ গুলঞ্চ। ৩ গুড়,চি। ( শবচ' ) (তরি) বাতরক্তনাশক মাত্র। 

বাতরঙ্গ (পুং) বাতেন বাযুনা রঙ্গে! যয নিরস্তরচলদলত্বাদ্ত 

তথাত্বং । অশ্বথবৃঙ্ষ । 

বাতিরজ্জব (স্ত্রী) বাতরূপ রজ্জু, বায়ুন্ূপ দড়ি। *শোষণং 

মহার্ণবানাং শিথরিণাং প্রপততনং গ্রবস্ত গ্রচলনং ব্রশ্চনং বাত- 

রজ্ছনাং” (মৈক্র্যপনিষদ ১৪) “বাতরজ্ভুনাং বাতময়ানাং 
রজ্জনাং শিশুমারচক্রবদ্ধনানাং ব্রশ্চনং ছেদনং' (ভাষ্য) শূন্যে 

শিশুমার চক্র বাযুতে অবস্থিত থাকায় তাহা স্থানত্রষ্ট হয় না। 

বাঁতরথ €পুং) বাতে বাযুরথো যস্ত। ১ মেঘ। (ত্রিকাণ) 

বাঁতো রথো প্রাপকো যন্ত। (ব্রি) ২ বায়ুপ্রকাশক। 

“যথা বাতরথো স্রাণমাবৃঙক্কে গন্ত আশয়াৎ। 

এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥” 

( ভাগবত ৩২৯২৭ ) 

বাতরশন (তরি) মুনিডেধ | (খক্ ১১৩৬২) 

বাতরায়ণ (পুং) বাতেন বাযুজনিত রোগেণ রায়তি শব্দায়তে 

ইতি রৈ শব্দে ল্যু। ১ উন্মত্ব। ২ নিশ্রয়োজন-পুরুষ। 

৩কাণ্ড। ৪ করপাত্র। € কুট। ৬ পরসংক্রম। ( মেদিনী) 

৭ সরলদ্রম। ( শব্রত্বা" ) ূ 

বাঁতরূপ। (স্ত্রী) লীকা নাকী চগ্ডালযোনিজ প্রেতমূর্তিবিশেষ। 
মার্কগেয়পুরাণে ইহাদের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত 

হইয়াছে 

“চণ্ডালয়োন্তারসথে লীক! যা! প্রসবিষ্যতি। 

তস্তাশ্চ সম্তভতিঃ সর্বা সা চ স্ভো ন শিষ্যতি ॥ 

প্রন্থতে কন্তাকে ছ্ধে তু স্ত্রীপুংসোবীজহারিণী। 
বাতবূপামরূপাঞ্চ তন্তাঃ প্রহরণস্ত তে ॥ 

বাতরূপা নিষেকাস্তে সা যশ্মৈ ক্ষিপতে নৃতম্। 

স পুমান্ বাতশুক্রতং প্রযাতি বনিভাপি ব! ॥” 

বাতরূষ (পুং) বাতেন রধ্যতে ভূষ্যতে রুষ-ঘঞ.। ১ বাতুল। 

২ উৎকোচ । ৩ শক্রধন্থ। ( মেদিনী ) 

বাতরেচক (পুং ) ১ বিদারণকারী বায়ু। প্পদ্বাক্ষেপৈঃ সুঘো- 

রাখাতরেচকান্* ( হরিবংশ ) 'বাঁতরেচকান্ বাজনীকৃতান্ বুক্ষা- 
দীনীরয়স্ত' ( নীলকঠ )। ২ বায়ুকারী চর্দকোষবিশেষ। "বাত- 
রেচকে ভস্ত্রাপর নামা চণ্মকোষঃ বাতবেটক ইতি গৌড়াঃ পঠস্তি 
ব্যাচক্ষতে চ বাতবশাৎ বেটকঃ ভাষকঃ ৰেট পরিভাষণে ইতি 

ধাতুঃ। (নীলকণ্) 
বাতরেতস্ (ব্রি) বাতভূযিক্ং রেতো যন্ত। যাহার শুক্রে 
বাতভাগ অধিক পরিমাণে আছে। (রস"র) 

বাতরোগ (পুং) বাতজনিতো রোগঃ।  বাযু্রনিত যোগ, . 

বামুরোগ | পর্য্যায়--বাতব্যাধি, চলাতন্ক, অনিলাময়। (রাজনি*) 

বাতরোগিন্ (ত্রি) বাতরোগোঘস্ত্ন্তেতি বাতরোগ-ইনি। 
বাতরোগযুক্ত; বেতোরোগী। পর্য্যায়-_বাতকী। 

বাতরোহিণী | স্্ী) গলরোগতেদ। ইহার লক্ষণ_ 

জিহ্বাং সমস্তাদ্ভূশবেদনাথে মাংসান্কুরাঃ কগনিরোধনাঃ স্থাঃ | 
তাং রোহিণীং বাতককৃতাং ব্দস্তি বাতা ত্মকোপদ্রবগাদ়যুক্তাম্ ॥” 

(স্বশ্রুত নি” ১৬ অ*) 
এই বাতজন্য রোহিণী রোগে জিহ্বার চতু্দিকে অতিশয় 

বেদনাবিশিষ্ট কিরোধকারক মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয় এবং 

রোগী স্তস্ত্ প্রভৃতি বাতজ উপদ্রবসমুছে পীড়িত হুইয়! থাকে । 
প্বাতজাস্ত হতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ। 

সুথোষান্ শ্নেহগণড,যাদ্ধারয়েচ্চাপ্যতীক্ষপঃ ॥৮ 

(ভাবগ্র" গলরোগাধি” ) 

বাতজন্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈম্বব দ্বাবা 

প্রতিসারণ করিবে এবং কিঞিৎ উষ্ণ স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুন: 

গণ্ডষ ধারণ করিলে ইহা প্রশমিত হয়। [ গলরোগ শষ দেখ ] 

বাঁতদ্ধি (পুং ) কাষ্ঠলৌহময় নির্মিত পাত্র, কাষ্ঠ ও লৌহ দ্বারা 
যে পাত্র গ্রস্তত হয়। পর্য্যায়__কাষ্ঠলৌহী। (ব্রিক) 

বাঁতল (পুং) বাতং লাতীতি লা-ক। ১ চণক। ( শব্দ”) 

(ত্রি) ২ বাযুকারক, বাযুবর্ধক। 

*বাতলা$ শীতমধুর1ঃ সকযায়! বিকুক্ষণাঃ।” (নুশ্রুত সথ” ৪৬) 

বাতলমগ্লী (তত্র) বাত্যা। (ভূরিগ্রয়োগ ) 

বাঁতলা (ত্ত্রী) যোনিরোগতেদ ৷ ইহার লক্ষণ 
“বাতল! কর্কশ! স্তপ্ধা শূলনিস্তোদ্পীড়িত! । 
চতচত্বপি চাস্তান্থ ভবস্ত্যানিলবেদন! ॥” 

( ভাবপ্র* যোনিরোগাধি” ) 

যোনি প্রদেশ কর্কপ, স্তব্ধ এবং শুল ও নুচীবিদ্ববৎ বেদনা- 

যুক্ত হইলে তাহাকে বাতলা কহে, এই রোগে বাতবেদন। অধিক- 

রূপে প্রকাশ পায়। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বাহু 

দুযিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে। [ যোনিরোগ দেখ | 

২ সমঙ্গা। বরাক্রাস্তা। (জয়দত ) 



বাতবং (তরি) বাতো, বিষ্তেন্ত মতৃপ্ মত ব। বাযুজুক্ত । 

বাতবত পেং) বাতবৎ খধির গোআ্রাপত্য। পেঞ্বিংলত্রাণ ২৪৩1৬) 

বাতবর্ধ (পুং) বাতবৃষটি, বাযুও বৃষ্টি। 

বাতবন্তি (পুং) মৃত্রাঘাত রোগবিশেষ । [ মৃত্রীঘাত শব্দ দেখ ] 

বাতবিকাঁর (পুং) বাতন্ত বিকারঃ। বাতরোগের বিকার, 
বাতরোগে ধে বিকার হয়। 

বাতবিকারিন্ (ব্রি) বাতবিকারোহগ্তান্তীতি ইনি। বাত- 

বিকারযুক্ত, বাতরোগে বিকারবিশিষ্ট ব্যক্তি । 

বাতবিধ্বংসনরলস (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারে রসৌষধ- 
বিশেষ। প্রস্তত-গ্রণালী-_-পারা এক ভাগ, অভ্রসত্ব ছুই ভাগ, 

কাংঙ্য তিন ভাগ, মাক্ষিক ৪ ভাগ, গন্ধক € ভাগ, হরিতাল ৬ 

ভাগ একর এরওুতৈলসহ ৭ দিন মর্দন করিয়া গোলক করিবে 

এবং তিলকন্ধে লেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে বার প্রহর পাক করিয়া 

হুই রতি পরিমাণে বটিকা করিতে হইবে। অনুপানবিশেষে 

সেবন করিলে উদরাদি সর্ধ্াঙ্গ বেদনা, আখ্মান, আনাহ প্রতৃ'ত 

বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। রেসেন্ত্রসারস” বাতব্যাধিরোগাধি*) 

বাঁতবিপর্ধ্যয় (পুং ) সর্বগতাক্ষিরোগ | [বাঁতপর্ধ্যায় শব দেখ] 

বাঁতিবিসর্প (পুং ) বায়ু জন্ত বিসর্পরোগ | ইহাব লক্ষণ_ 

“তত্র বাতাৎ স বিসপী বাতঙ্গরঃ সমব্যথঃ । 

শোফস্ষ,রণনিস্তোদমেদায়াসার্হর্ষবান্॥” ( মাধবনি” ) 

বাত জন্য বিসর্পরোগে বাতজরের ন্যায় বেদনা, শোখ, স্মরণ 

সুচীবেধ, বিদারণ ও আকর্ষণের স্তায় বেদন। এবং রোমহর্ষ হইয়া 

থাকে । [বিসর্পরোগ শব দেখ। ] 

বাতবৃষ্টি (জী) বাতবর্ষ, বাযু ও বৃষ্টি 

“বায়ব্যো খৈর্বাতবৃষ্টিঃ কচিচ্চ পুষ্পবৃষ্টিঃ সৌম্যকাষ্ঠাসমুখেঃ 1” 

(বৃহৎস" ২৪।২৪ ) 

বাযুকোণ হইতে মেঘ উঠিলে বায়ু ও বৃষ্টি এই ছুইই হইয়া থাকে। 

বাতবেগ (পুং ) বাতন্ত বেগঃ। ৯ বাসর বেগ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের 

পুও্রভেদ । 

বাতবৈরিন্ € পুং) বাতন্ত বৈরী। বাতাদ বৃক্ষ, চলিত বাদাম 

গাছ। (তরি) ২ বায়ুর শত্র। 

বাতব্যাঁধি (পুং) বাতেন জনিতো৷ ব্যাধিঃ। বাতজনিত ব্যাধি, 

বাতরোগ, বায়ুর আধিক্যে এই রোগ জদগ্মে, এই জন্য ইহার 

নাঁম বাতব্যাধি। এই রোগের বিষয় বৈগ্যকশান্ত্রে এইরূপ 

নির্দিষ্ট হইয়াছে__প্রথমে এই রোগের নামনিকক্তি সমন্ধে 

লিখিত আছে যে, কেহ কেহ বলেন, বাতকেই বাতব্যাধি বা 

বাতজনিত ব্যাথিকে বাতব্যাধি কহে। বাতকেই যদি বাতব্যাধি 

বলা ধাঁ, তাঁহ! হইলে সুস্থ শরীরীকেও বাতিরোগী বলা যাইতে 

লারে এবং যদি বাঁতজজনিত রোগকে বাতব্যাধি বলা হয়, তাহা! 
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না কেন, তাহাকেও বাতব্যাধি বলা যাইতে পারে। ছার 

মীমাংসা এই যে, বিরত বা ক্লেশদায়ক সমানাধিকরণবিশিষ্ট 
অসাধারণ বাতজনিত রোগকেই বাতব্যাধি কহে। যখন বায়ু, 

কুপিত হইয়া বিকৃত হইয়া যায়, তখন এই ক্বোগ উৎপন্ন হয়। 
এই রোগের নিদান--কধায়, কটু ও তিক্তরসযুক্ত ভব 

ভোজন, অপরিমিত ভোজন, আগরণ, বাহ্বিক্ষেপ হারা জল- 

সস্তরণ, অভিঘাত, পরিশ্রম, হিমসেবন, অনাহার, মৈথুন প্রযুক্ক 
ধাতুক্ষয়, মলমৃত্রাদির বেগধারণ, কামবেগ, শোক, চিন্তা, ভয়, 

ক্ষত প্রযুক্ত অত্যন্ত রন্তমোক্ষণ, অত্যন্ত মাংসক্ষয়, অতিরিক্ত 

বমন, অত্যন্ত বিরেচন ও আমদোধপ্রবুক্ত শ্রোতের অবরোধ এই 
সকল কারণে এবং বর্ষাকালে দিবা ও রাত্রির তৃতীয় অংশের 

শেষ অংশে ভুক্ত দ্রব্য অত্যধিক জীর্ণ হইলে এবং শীতকালে 

বাযুর প্রকোপ হইগ্লা থাকে । এই সকল কারণে কুপিত বলবান্ 

বায়ু শারীরিক শৃন্যগর্ড আৌতঃসমূহকে পুরণ করিয়া সর্ধবালিক 

অথবা কোন এক অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার বাতরোগ 

উৎপাদন করে। বামুবিকার অপরিসংখ্যয় । ক্ষুতরাং বাস্ধ- 

ব্যাধিও অনেক প্রকার । | 

এই সকল বাতব্যাধির পৃথক পৃথক নাম বথা__-শিরো গ্রহ, 

অল্প কৃশতা, অত্যন্ত জুম্তা, হু গহ, জিহবাস্তত্ত,গদ্গদত্ব, মিন্মিনপধ, 

মুকত্, বাঁচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভিজ্ঞতা, বাধিধ্য, কর্ণনাদ, 

সপর্শাজ্ঞত্ব, অর্দিত, মত্যান্তস্, বাহুশৌষ, অববাহুক, বিশ্বচী, উর 

বাত, আখ্মান, প্রত্যাখান, বাত্যগ্ঠীলা, এ্রতিষীলা, তৃণী,প্রতিতুণী, 

অগ্সিব্ষম্য, আটোপ, পার্শূল, ত্রিকশৃল, মুহুমু রণ, মূত্রনিগ্রহ, 
মলগাঢ়তা, মলের অ প্রবৃত্তি, গৃত্রপী, কলায় খঞ্জতা, খঞ্ঈজতা,প্জুতা, 

ক্রোষ্টশীর্ষক, খললী, বাতকণ্টক, পাদহ্য, পাদদাহ, আক্ষেপ, 

দৃণ্ডক, কফপিত্তান্থুবন্ধ আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক রোগ, অভিঘাত 

জন্য আক্ষেপ, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম, ধনুস্তস্তক, কুবুক, অপ" 

তন্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কল্প, স্তস্তব্যথা, তোদ, 

ভেদ, ক্ষরণ, রৌক্ষা, কার্শা, কাঞ্চ/, শৈত্য, লোমহ্্, অলমর্দা, 

অঙ্গবিত্রংশ, শিরা সঙ্কোচ, অঙগশোধ, ভীকুত্ব, মোহ, চলচিত্বতা, 

নিদ্রানাশ, স্েদনাশ, বলহানি, শু্রক্ষয, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও 

পরিভ্রম এই অশীতি প্রকার বাতব্যাধি নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই 

ব্যাধি বিশেষ কষ্টদায়ক । 
এই রোগের সাধ্যাসাধ্য-_সকল প্রকার বাতব্যাধিই বিশেষ 

কষ্টসাধ্য । রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র ণাবিধি চিকিৎসা না 

করিলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। পক্ষাথাত প্রস্থৃতি বাঁত- 

ব্যাধির সহিত বিসপ্প, দাহ, অত্যান্ত বেদনা, মলমূত্রের নিরোধ, 

ক্র) অরুচি ও অগ্রিমান্য বা শোথ, স্পর্শশক্তি লোপ, জঙর্, 



ও মাংস জ্গীণ হইলে প্রায়ই আরোগ্যের আশ! থাকে না। 

সাধারণতঃ মধুর, লবণ ও অশ্রসযুক্ত দ্রব্য, ও সগিগ্ধ দ্রব্য 
সেবন, নম ও উক্চক্রিয়া, নিদ্রা ও গুরুদ্রব্য ভোজন, রৌদ্রসেবন, 

বন্তিক্রিয়া, স্বেদ, সম্তপণ, অগ্নিকর্ম, শরতকাল, অভ্যঙ্গ এবং 

সংমর্দন, এই সকলে কুপিত বায়ু প্রশমিত হয়, সুতরাং বাত- 

রোগীর এই নকল উপকারী। 
বাতব্যাধির যে বিশেষ বিশেষ নাম পূর্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে 

তাহাদের লক্ষণা্দির বিষয় বল! যাইতেছে । 

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য--ষে অর্দিত রোগীর শরীর ক্ষীণ ও 

চক্ষু নিমেষ উন্মেষ রহিত হয় এবং প্রকর্ষরূপে ভগ্য ও অব্যক্ত 

বাক্যোচ্চারিত হনব, সেই রোগী আরোগ্য হয় না। এই রোগ 

তিন বৎসর অতীত হইলে অথবা চক্ষু, নাসিক ও মুখআ্াব 

এবং রোগী কম্পান্থিত হইলে তাহার কোনমতেই আরোগ্যের 

সম্ভতাবন। নাই। 

অর্দিতরোগের চিকিৎসা--এই রোগে শ্নেহপান, নশ্ত, 

বাতগ্বদ্রব্য আহার এবং উপনাহ উপকারী । ইহাতে নস্ত ও 

লিরোবস্তি বিশেষ প্রশস্ত । বাতজ অর্দিতরোগে দশমুলীর কাথ 

বা ছোলক্গ লেবুর বস কিংবা বেড়েলা, অথবা পঞ্চমূলীর সহিত 

শিগ্ধ দুগ্ধ পান করিলে উপকার হত্ব। পিষ্ট মাংস ও ঘ্বৃত নব- 

নীতের সহিত ভোজন করিয়া দশমুলীর কাথ পান করিলেও 

অর্দিত রোগ প্রশমিত হয়। 

পিত্ত জন্ত অর্দিতরোগে শীতলদ্রব্য ও স্েহদ্রব্য ভক্ষণ 

করিবে। দ্বত বা দুগ্ধ দ্বার! বস্তিক্রিয়া ও প্রসেক দিবে। অর্দিত 

রোগে যি মুখবক্র বা বাক্যোচ্চারণ শক্তি রহিত এবং দাহ উপ- 

স্থিত হয়, তাহ! হইলে সেইস্থলে বায়ুপিত্তনাশক ক্রিয়া করা 
আবশ্তক। এই রোগে অগ্রে শ্লেম্মাক্ষয় করিয়া পরে বৃংহণ দ্রব্য 

দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শোথযুক্ত জর্দিতরোগে বমনক্রিয়া 

প্রশস্ত । রসোনের কন্ধ তিল তৈলের সহিত মিলিত করিয়া 

তক্ষণ করিলে যেমন বাধুবেগৰশতঃ মেঘসমূহ অপসারিত হয়, 

তব্রুপ সত্বরই অর্দিতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। 
মন্থান্তস্ত বাতের লক্ষণ-_দিবানিদ্রা দ্বারা শয়ন বা উপবেশ- 

নের স্থান বিকৃত্তি প্রযুক্ত গ্রাবাদির বিকৃতি দ্বারা এবং উর নিরী- 
ক্ষণ দ্বার! কুপিত বাযু শিলেন্সকর্তৃক আবৃত হইয়া মন্যাস্তস্তরোগ উৎ- 

পাদন করে। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ শিরাকে মন্তা কহে। 

চিকিৎস!-এই রোগে দশমুলীর কাথ কিংবা বৃহৎ পঞ্চমূলের 

ক্কাথ পান করিলে বা! কক্ষ সবে ও নস্ত প্রয়োগ করিলে বিশেষ 

উপকার, হ্ক। ইহাতে গ্রীবাদেশে, তৈল বা ত্বৃত মর্দন পুর্ব্ক 
আকন্দ পত্র ব! ভেরেগ্র1 পত্র ছার! আবৃত করিয়া বারংবার ঘ্বেদ 

প্রদান করিবে। কুকুটের ডিম াঙগিয তাহার সহিত সৈকবব গু 

বাতব্যাধি 

সবৃত সংযুক্ত করিয়া কিঞ্িৎ উষ্ণ করিয়া গ্রীবাদেশে মর্দন করিলে৪ 

এই রোগ আশুপ্রশমিত হয়। 
বাহুশোষের লক্ষণ-ন্বন্ধদেশস্থিত দুষিত বাধু অংসবন্ধন- 

সমূহকে পোষণ করে, সেই অংশবদ্ধনীর শুধতা প্রযুক্ত বেদনার 

সহিত বাহুশোষ রোগ হয়। চিকিৎসা-- এই রোগে তভোজনের 

পর মহাকল্যাণঘ্বত পান করিবে। বেড়েলার মূলের ক্কাথ সৈজ্ধব 

মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উপকার হয়। 

অববাহুক লক্ষণ--কুপিত বায়ু বাহুস্থিত শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত 

করিয়া অববাহক রোগ উৎপাদন করে। ইহার চিকিৎসা 

এই রোগে বিঙ্গীবৃক্ষের মুল পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত 

পান করিলে অথব। আলকুশীর মূলের স্বরস পান ঝ| মাষকলায়ের 

কাঁথ দ্বারা নম্ত গ্রহণ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়, এবং বাহু 

বের সায় দৃঢ় হইয়। থাকে । ইহাতে মাষতৈল মর্দন করিলে ও 

বিশেষ উপকার হয়। 
বিশ্বচীবাতলক্ষণ__যে রোগে বাহু পৃষ্ঠ হইতে উপরিভাগাভি- 

মুখগামী অঙ্গুলিসমূহের কগুরা! সকল দুষিত হুইয়! বেদনাযুক্ত এবং 

প্রহস্তের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া লৌপ হইলে বিশ্বচীবাত 

কহে। ইহার চিকিৎসা-_তোজনের পর সায়ংকালে দশমূলী, 

বেড়েলা ও মাষকলায়ের কাথে তিল ও ঘ্বৃত মিশ্রিত করিয়া 

নাসিক! ছারা পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। তিল তৈল 

চারি সের, কন্ধার্থ মাষকলায়, সৈম্কব, বেড়েল1, রান্না, দশমুল, 

হিচছু, শুষ্ঠী, বচ এবং শিৰজটা এই সকল মিলিত এক সের, এই 
তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া আহারের পর সেবন করিলে এই 

রোগে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলমর্দনও উপকারক। 

উদ্বাতের লক্ষণ_-কফ এবং অপান বাধুকর্তৃক সমান বাষুর 
অধোমার্গ গমন ব সংরুদ্ধ থাক! প্রযুক্ত এ সমান বায়ু অত্যন্ত 
উদগায় উৎক্ষেপণ করিলে তাহাকে উর্ধবাত কহে। চিকিৎসা-- 

শ'ঁঠ দশ ভাগ, বৃদ্ধদারক বীজ দশ ভাগ, হরীতকী তিন ভাগ, 

ভূষ্ট হিন্ু চারি ভাগ, সৈদ্ধাব এক ভাগ এবং চিত! এক ভাগ, এষ্ট 

সকল চূর্ণ করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। 

আখ্মানলক্ষণ--যে রোগে বায়ু রুদ্ধহেতু পক্কাশয়ে অত্যন্ত 

বেদনা, গুড়গুড় শব্ধ এবং বাষু পূর্ণ প্রযুক্ত উদর অতিশয় স্ফীত 
হয়, তাহাকে আখ্মান কহে। চিকিৎসা এই রোগে প্রথমে 

উপৰান, তৎপরে অক্মিপ্রদীপক ও পাচক দ্রব্য সেবন বিধেয়। 

ফলবর্তি, বস্তিকন্্ম এবং সংশোধক ওঁধধও আশ্মানরোগে হিদ্ব- 

জনক। পিগ্ললী.২ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা এবং খণ্ড চিনি 

৮ তোলা এই সবল চূর্ণ করিয়। মিলিত ২ তোলা; (কিন্ত এই 
মাত্রা সকলের সঙ্গে, ধাতু ও বল অনুসারে ।* আনা হইতে মাত্রা 



শিরিন টি - 

মধুর সহিত লেহন করিলে আখ্মান 
রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন দারুষট্্ক লেপ ও মহানারাচরস 
বিশেষ উপকারী । 

প্রত্যান্ান লক্ষণ_-এই রোগ কফকর্তৃক সংরদ্ধ বাযুহ্বারা 
উৎপন্ন হয়, ইহাতে হৃদয় ও পার্শখ্বদেশে বেদনাদি থাকে না এবং 
আধ্মানের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসাঁ_-ইহাতে প্রথমে 
বমন, তৎপরে উপবাস করাইয়া অগ্নিদীপ্তিকারক দ্রব্য প্রদান 
করিতে হইবে। পূর্বের স্তায় বস্তিক্রিয়াও বিশেষ উপকারী । 

বাতাীলা লক্ষণ--যদি নাভির অধোদেশে অঠীলা ( গোঁলা- 
কার প্রস্তর ) সদৃশ কঠিন গ্র্থি উৎপন্ন হয়, এবং প্র গ্রন্থি কখন 
সচল কখন বা নিশ্চলভাবে থাকে এবং উদ্ধায়তনবিশিষ্ট ও মল- 
মৃত্রের অবরোধক হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাতাঠীল! কছে। 

প্রত্যানীলা লক্ষণ--উপরিউক্ত বাতাষ্ঠীল৷ ঘদি বেদনাযুক্ত অথচ 

তিথ্যকৃভাবে উখিত হয় এবং অধোবাত ও মলমৃত্র অবরুদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যগীলা কহে। 

শিরো থহ লক্ষণ-__কুপিত বাষু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরো- 
ধারক গ্রীবাগত শিরা সকলকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ 
করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভীবাদেশস্থ শিরাসমূহে কুপিত বায়ু অব- 
স্থিত হইলে শিরোগ্রহ নামক রোগ হয়, ইহাতে শিরা সকল রুক্ষ, 
বেদনাযুক্ত ও কুষ্ণবর্ণ হয়, এবং এই রোগ হইলে রোগী মস্তক 
চালনা করিতে পারে না। এই রোগ স্বভাবতঃ অনাধ্য, তবে 

বিধিপুর্বক চিকিৎসা করিণে যাপ্য হইয়া থাকে এই মাত্র। 
চিকিৎসা_শিরোগ্রহ রোগে শিরাগত বাতনাশক চিকিৎসা করা 

বিধেয়। এবং শমুলীর কাথ ও ছোলগ লেবুর রসদ্ধারা যথাবিধি 
তৈল পাক করিয়া অভ্যঙে ও শিরোবস্তিতে প্রয়োগ করিলে 

এই রোগ প্রশমিত হয়। 

জস্তা-লক্ষণ-_কুপিত বাধ শ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনরায় 
তাহা৷ বেগের সহিত পরিত্যাগ করিলে এই রোগ হয়, ইহাতে 

রোগীর অতিশয় আলম্ত ও নিদ্রািক্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা! 
-_শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবানী, মরিচ ও সৈদ্ধব এই সকল 

একত্র বা পৃথক্রূপে চূর্ণ করিয়া সহমত মারায় সেবন 

করিলে জস্তারোগ প্রশমিত হয়। স্ুখশষ্যায় শয়ন করিয়া 

নিদ্রা, কটুতৈলমর্দন, মধুর, দ্রব্য ভোজন এবং তাম্বল ভক্ষণ 
দ্বারাও এই রোগের উপশম হয়। 

হমুগ্রহ লক্ষণ-_প্রিহ্বানিলে খনকালে অর্থাৎ জিব ছুলিবার 

সময়ে বা কঠিন দ্রব্য চর্বাণ করিলে অথব| কোঁনরূপে আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে হনুমূলস্থ বাছু কুপিত হইয়া হনুদ্ধম ( চোয়াল) 
শিথিল করে, তাহাতে মুখ সংবৃত ( বুজিয়৷ ) থাকিলে বিবৃত 

(হা) পার যায় না, অথব| বিবৃত থাকিলে সংবৃত করিতে পারা 

পে পপ শেপ 

মি দিরলালঞ 

ইহাকে হনুগ্রহ কছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অতি 
কষ্টে চর্বণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহার চিকিৎসা 
-সংবৃত মুখযুক্ত হনুগ্রহ রোগীর হনৃদবয় সি্ক হ্বেদগ্রয়োগ করিয়া 
উন্নমিত অর্থাৎ উদ্ধী হনূকে উর্ধাদিকে এবং নিম্ন হনুকে নিমনদিকে 
আকর্ষণ করিতে হুইবে, বিস্তৃত মুখযুক্ত হনৃগ্রহ রোগীর হনুন্য়ে 
এরূপ সিদ্ধ ম্যেদ দিয়া হনৃত্য় নামিত অর্থাৎ ছুইটী হনুধারণ 
করিয়া একত্র করিতে চেষ্টা পাইবে। এই ক্রিয়ার পর পিঞ্পলী 
ও আদা পুনঃ পুনঃ চর্বণ এবং উষ্ণ জল পান করাইয়া বমন 
ও মুখের অভ্যন্তর ভাগ শোধন করাইবে1 ত্বক রহিত রসোন 
সৈদ্ববের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়। তিল তৈলের ন্তায় 
তরল হইলে ভক্ষণ করিবে, ইহাতেও প্র রোগ প্রশমিত হয়। 
রসোনগুটিকা এবং মাষকলায় পেষণ করিয়া পেধিত সৈদ্ধাব, 
আদা ও হিন্কু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়৷ বটিকা করিবে, এ 
বর্টিকা তিলতৈলে মৃছ অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া ভক্ষণ 
করিলে হনুস্তস্ত নষ্ট হয়, পক তৈল অভ্যঙ্গ, মৃহ অগিদ্থারা স্বেদ 
এবং তৈলঘ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলে এই 
রোগে আশু উপকার হয়। গ্রসারিণী তৈলও এই রোগে 
বিশেষ উপকারক। 

দিহ্বান্তস্ত লক্ষণ-_বাক্বাহিনী শিরাসংস্থিত বাষু কুপিত 

হইয়! জিহ্বাকে স্তম্ভিত রুরে এবং রোগী অন্নপানীয় গ্রহণ ও 
বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয় না, ইহাকে জিহ্বান্তস্ত কহে। সামান্য 
বাতরোগের ম্যায় চিকিৎসা বা অর্দিত বাতরোগোক্ত চিকিৎস। 
করিলে এই রোগের উপকার হয়। 

মুক, গদ্গদ ও মিম্মিন বাতরোগের লক্ষণ_-কফসংযুক্ত' 
কুপিত বায়ু শব'বাহিনী শিরাসমুহকে আবৃত করিলে মুক অথাৎ 

বাক্বোধ, সাম্গনাসিক বাক্যোচ্চারণ করিলে মিন্মিন এবং 

অব্যক্ত বাক্যেচ্চারণ করিলে গদগদ নামক বাতরোগ হয়। 

ইহার চিকিৎস।--ঘ্বৃত 4৪ সের, কন্ধার্থ সজিনার ছাল, বচ, 

সৈম্বাব, ধাইফুল, লোধ, ও আকনাদি প্রত্যেকে অর্ধপোয়া, জল 
১৬ সের, এবং ছাগ ছুদ্ধ /8৪ সের। এই সকল দ্রব্যদ্ধারা যথা- 

নিয়মে দ্বৃত পাক করিয়া যতট। সহ হয়,সেই মাত্র!য় সেবন করিলে 

মুক, গদগদ ও মিন্মিন নামক বাতরোগ আশু প্রশমিত হয়। 
ইহাতে শ্মরণশক্তি, বুদ্ধি, মেধা বৃদ্ধি ও বাক্যের জড়তা 

হইয়া থাকে । হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পশী, শু ঠ, কৃষ্ণজীরা, বণ- 

যমানী, যষ্টিমধু ও সৈষ্বব এই সকল সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া 

উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে এই চুর্ণ উপযুক্ত মারায় ঘৃতের সহিত 
প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে এ রোগ আশু প্রশমিত হয়, ইহাতেও 

স্থৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও স্বর মধুর হয়। 
গ্রালাপক লক্ষপ--স্বকারণে কুপিত বায় কর্তৃক অসংলগ্প 



অথচ নিরর্থক বাক্যো্চারিত হইবে তাহাকে শ্রলাপঙ্ক ক্ষহে। 

টিকিৎসা--গগরপাদিকা। ক্ষেতপাপন্ঠা, দোদাইল, মুখ, ক্টকী, 

যেণানূল, অস্বগন্ধা। ত্রাঙ্গী, ডাক্ষণ, চচ্দান, দশমূলী ও শব্খপুক্পী 
এই মকল মিলিত ২ তোলা, অর্থলের জলে সিদ্ধ করিয়া আর্দ- 
পোয়া থাকিত্তে মামাইস্ক। পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। 

রসাজান লক্ষণ-_হাধু কুপিত হইয়া অন্ন ডোজন করিবার 

কালে ধদি এ অন্নের মধুরাদি রম রসনেঙ্গিয়ে অনুভূত লা হয়, 
তাহ! হইলে তাহাকে রসাজাম ধহে। চিকিৎসা _ সৈম্ধব, 

ভ্রিফটু ও ৈকল দ্বারা জিহ্বা! ঘর্ষণ করিলে উচ্থায় জড়তা নষ্ট 

হয়ণ, খৈকলেয় অভাবে চক্র দেওয়া যাইতে পারে। চটিরতা, 
কট.কী,ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাঙ্ষী,পলাশবীদ, (শজিনাক্ষার) শর্জিকা ক্ষার, 

কুষ্ণজীরা, পিপ্ললী ও পিগ্ললীমুল, চিতা, শুঠ, মরিচ এই সকল 
পেষণ করিয়া তন্বারা এবং আদার বস দার পুনঃ পুনঃ জিহবা 

ঘর্ষণ করিলে র়সাজ্ঞান বিদুরিত হয় এবং কিরাততিক্তাি দ্বারা 

জিহ্বার অনারত।! নষ্ট হইয়া থাকে। 

অর্দিত বাতব্যাধি লক্ষণ__ অতিশয় উচ্চৈঃম্বরে বাক্যকথন, 

অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত হাণ্ত, অতিশয় জস্তা ও ভার- 
'বহন, গ্রীবার্দি বিপরীত ভাবে রাখিয়া শয়ন ব! উপবেশম এই 

সকল কার্দ্য দ্বারা মস্তক, নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও নেত্র- 

সন্ধিগত কুপিত বাঁধু মুখদেশকে পীড়ন করিয়া অর্দিত রোগ উৎ- 

পাঁদন করে। এই রোগে ক্লোপীর মুখের অর্ধাংশ ও গ্রীবা 
ঘক্রীভৃত এবং মন্তক কম্পিত ও বাক্যরোধ হয়। মুখের যে 
পার্থ বক্র হয়, সেই পার্থের নেত্র, ভ্রু, গণ্ড ও মাসিকাদি 

বিকৃত হয় এবং সেই পারের গ্রাবা, চিবুক ও দাস্তে বেদনা জন্মে। 

এই অর্দিতবাত বাধু, পিত্ত ও কফডেদে তিন গ্রার। 
তন্মধো ষে অর্দিতরোগে লালাম্রাব,বেদনা, কল্প, স্বরণ, হ্মৃন্ত্, 

বাকরোধ, ওষদেশে শোষ ও শুল উপস্থিত হত, তাহাকে বাঁতিজ 
অর্দিত কহে। এই রোগ পিত্বজন্ত হইলে মুখের গীততবর্ণতা, 

জবরঃ পিপাঁসা, মোহ ও সন্তাপ হয়। কফজছ্য অর্দিতরোগে গণ্ড, 

ন্তক এবং মন্তাতে শোথ ও শ্কতা জন্মে। 

চিকিৎসা-_বাতাষ্ীলা ও প্রত্যঠীল৷ রোগে গু ও অস্ত- 

বিদ্রধির ভ্ভায় চিকিৎসা বিধেয়। [এই রোগে হি দিচু্দও 

বিশেষ উপকারী। 
তুণীলক্ষণ_-পকাশয় বা! মুত্রাশয় হইতে বেদম! উপস্থিত 

হুইয়। যস্তপি অধোগমন করিয়া! মলদ্বার যা জননেজ্তিয়ে ( শিল্প ও 
যোনি ) ভেদনবৎ বেধন| জগ্মায় বা এী উভর় স্থান হইতে বেদনা 

উপস্থিত হইয়া মলছার ও কননেজ্জিয়ে ভেদনৰৎ ঘেদনা জগ্মায়, 

তাহা হইলে তাহাকে তুণী বাত কছে। 

প্রতিতৃণী জক্ষর-্্ষদি মলদ্বার বা জনদেজিষ ভুট্তে বদন 

বাঁতব্যাধি [ ২৮০ ... স্বীতব্যাধি 
উপস্থিত হইয়া! গ্রত্ঠিলো গরমে অত্যন্ত বেগের সহিত ইন্ধ গানী 
হইয়া পক্কাশক়্ বা মুত্রাপয়ে অবস্থিতি করে, তাহা! হুইলে তাহাকে 
গ্রাতিতৃণী কছে। চিকিৎসা-_তুণী ও প্রতিতৃণী রোগে গ্বেহ- 
ষষ্তি প্রশন্ত | গ্রেহ সংযুক্ত সৈস্ধব ঘ! পি্ল্যাদিগণের কক জলের 

সহিত বা হিঙ্ু ও যবক্ষার উষ্ণ করিয়! সেবন এবং অধিক 

পরিমাণে দ্বৃত সেবন করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। 
ত্রিকশুললক্ষণ__নিতম্বের অস্থিয়ের এবং পৃষ্ঠবংশের অস্থি- 

স্বপ্নের সন্ধিস্থানকে ত্রিক বলে। এ সন্ধিদ্বয়ে বা উহার যে কোন 
সন্ধিতে বাযু কর্তৃক বেদনা উপস্থিত হইলে 'াহাকে ত্রিকশূল 
বলা যায়। চিকিৎসা _ এই স্োগে ঘত্ের সহিত বালুকা শ্মেণ প্রদান 

এবং ফ্বোপীর পশ্চান্টাগে বনঘুটিয়ার অগ্রিস্থাপন বিশেষ উপ- 

কারক। এই রোগে ত্রয়োদপাঙ্গ- গুগ গুলুও অতিশয় উপকারী। 
বন্তিবাতলক্ষণ--যদি বায়ু বন্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থকে 

তাহা ছইলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র প্রবর্তিত হয় । কিন্তু বাঘু গ্রতি- 

লোম ভাবে থাকিলে পুমঃ পুনঃ মুত্র বা মুত্ররোধ হইয়া থাকে, 

ইহাকে বস্তিষাত কছে। 
চিকিৎসা-_বেড়েলা সুচীমুখী ও দাক্ষচিনি এই সফল চুণ 

যত, তাহার সমপরিমাণ চিনি একত্র করিয়া হুইতোল! পরিমাণে 
অর্ধশের ছগ্ধের সহিত সেবন করিলে মৃহমূত্রণ প্রশমিত হয়। 
হুয়ীতকী, বছেড়া, আমলকী ও মারিতলৌহচণ একত্র করিয়া 
মধুর সহিত লেহন করিলে পুনঃ পুনঃ মৃত্র হওয়া নিবারিত হয়। 
যবক্ষারচূর্ণ চিনির সহিত নিয়ত ভক্ষণ করিলে হুত্ররৌধ থাকে 

না। কুমড়ার বীজ বা শশার বীর্জ বস্তির উপরিভাগে ধারণ 

করিলে মুরোধ নষ্ট হয়। আমলকী পেষণ করিয়া বস্তিদেশে 

প্রলেপ দিলেও সত্বর মুত্ররোধ ভাল হয়। শিশ্ন বা যোনির মুখ 

মধ্যে চনদন।ক্ত বস্তি ধারণেও মৃত্ররোধ আশু প্রশমিত হয়। 

গৃ্ঘসীবাতলফ্ষণ--এই রোগে কুপিত বায়ু প্রথমে নিত 

দেশকে আশ্রয় করিয়। তাহার স্তদ্ধতা ও বেদনা উত্পাদন করে 

এবং নিতন্বস্থান পূনঃ পুনঃ স্পন্গিত হুইন্গা থাকে । তৎপরে 

রোগ বর্ধিত ও গাড়মুল হইলে ক্রমে উরু, কটী, পৃষ্ঠ, জানু, জজ্বা 

ও পদন্বয্নকে আশ্রয় করিক্া এরূপ তত্তংগ্থানের স্তদ্ধতা, বেদন। 

এবং ম্পন্দন উৎপা্দন করিয়া থাকে । এই রোগ ছুই প্রকার। 

জসংহ্ষ্টবাযু কর্তৃক গৃপ্রনীতে বেদনা, দ্নেহেয় অতিশয় বক্রত। 

এবং জান, জঙ্ঘা ও উন্কমন্ধির অতান্ত সন্ধতা| ও স্র,রণ হয়। 
কফসংযুক্ত গৃঙ্সীরোগে শরীয়ের গুরুড়া, অদ্িয়াঙ্গ্য, তঙ্দা, 
মুখ হইতে লালাল্াব এবং ঝাহারীয় ভ্রব্যে বিষেষ জদ্মে। 
চিকিৎসা__গৃতরনী স্লোগীকে প্রথমে বিরেচম ঘ বমম দ্বারা শোধন 
করাইত্ে হুইবে। তৃৎপরে দ্ধামমোর রহিত ও জবির দীঘি 

হইলে বন্তিক্রিযা দ্বার! চিকিৎম! করিঘে। বষমনাদি ছারা শোধিত্ব 



বাঁতব্যাধি 

না হইলে অগ্নেই বন্তিপ্রয়োগ করিবে না। যদি এই অবস্থায় 
বস্তিগ্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন ফলোদয় 

হয়না। প্রাতঃকালে গোমুত্রের সহিত ভেরেগ্ডার তৈল অল্প 
মাত্রায় ক্রমান্বয়ে একমাস কাল সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। 

আদার রস, ছোলজলেবুর রস» আমরুলের রস ও গুড় সমভাগে 

গ্রহণ করিয়া তৈল বা ঘ্বৃতপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন এবং ত্বকৃনিাশিত 

এরগুবীজ ছু্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলেও এই রোগে 

বিশেষ উপকার হয়। 

ভেরেপার মুল, বিষমূল, বৃহতী ও কন্টিকারী এই সকল 
মিলিত ২ তোলা, অদ্দীসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে 

নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৌবর্চল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ 

গ্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন গোমূত্র ও এরগুতৈল মিলিত 
৪ তোলাব সহিত ৪ মাসা পিঞপ্পলীচূর্ণ মিলিত করিয়া পান 
করিলে বাঁতকফজন্য গৃধসীরোগ নিরারিত হয়। বাসক, দস্তী 

ও স্সোদাল মিলিত ২ তোলা অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়। অর্দ- 

পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ এরগুতৈল মিশ্রিত করিয়। 

পান করিলে অচল গৃথ্সীরোগীর স্তব্ধতা নষ্ট হইয়া গমনশক্তি হয়। 

ঘোড়ানিমের সার জলদ্বার৷ পেষণ করিয়া পাঁন এবং নিসিন্দাপাতা 

২ তোলা, অর্দসের জলদ্বারা মুছু অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়। 

অদ্ধপোয়৷ থাকিতে নাষাইয়া পান করিলে এই রোগ আশু 

প্রশমিত হয়। রান্না গুগ গুলু, রান্নাসপ্তককাথ, ও পথ্যারদিগুগ গুলু 

ওষধ এই রোগে বিশেষ উপকারক । 

থঞ্জ ও পঙ্গুবাতের লক্ষণ_-কটিদেশ আশ্রিত বাধু কুপিত 

কইয়া য্ভপি উরুদেশগ্থ কগুরাসমূহের আক্ষেপ উৎপাদন করে, 

তাহা হইলে রোগী খঞ্জ হইয়া থাকে । এ রূপে ছইটী উরুর 

কগুরাসমূহ এককালে আক্রান্ত হওয়ায় গমনাদি ক্রিয়া লোপ 

হইলে তাহাকে পঙ্গু কহে। অল্পদিন সমুখিত খঞ্জ ও পঙ্গু- 

বোগীকে বিবেচন, নিরূহবস্তি, স্বেণ, গুগ্গুলু ও লেহবস্তি দ্বার 

চিকিৎসা করিবে । 
কলায়থগ্রলক্ষণ--পদসথশলনপূর্বক গমন কবিতে আরম্ত 

করিলে যদি সমস্ত শরীর কম্পিত হয় এবং রোগী খল্জের ন্যায় গমন 

করে, তাহ! হইলে তাহাকে কলায়থঞ্জ কহে । এই রোগে 

সমত্ত সদ্ধিবন্ধন শিথিল হয়। এই রোগেও থঞ্জ ও পঙ্গুর ন্যায় 

চিকিৎস! করিতে হইবে। কলায়খঞ্জ রোগে গ্গেহনক্রিয়া 

বিশেষ গ্রশন্ত। 

ক্রোষ্টকশীর্ববাতলক্ষণ--জান্ুর মধ্যে বদি বাতরক্রজনিত 

শোথ হয়, এবং এ শোথ যদি শৃগালের মত্তকের ন্তায় স্থল ও 
ক্মতিশয় বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্রোষ্কশীর্ষ 
রুহে। চিকিৎসা-এই যোগে গুলঞ্চ ২ তোলা, হরীতকী 
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২ তোলা, রহেড়া ২ তোলা ও আমলকী ২ তোলা, এই সকল 
দ্রব্য ছুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া 

সেই উষ্ণ কাথের সহিত ২ তোলা শোধিত গুগ-গুলু পান বা 
৮ তোলা গব্যহ্দ্ধের সহিত ২ তোলা ভেরেগ্ডার তৈল পাঁন 

অথবা চারিপল দুধের সহিত বৃদ্ধদীরকৰীজচূর্ণ পান করিলে 
এই রোগ আগ প্রশমিত হয়। তিত্তিরপক্ষীর মাংসরসের 

সহিত এর রূপ গুগগুলু পান করিলেও এই রোগে উপকার হয়। 

সাধারণতঃ বাতরস্ত রোগীর ন্যায় এই রোগের চিবিৎস! করা 

যাইতে পারে। 

থল্লীবাত-লক্ষণ__বাধু কুপিত হইয়া! পাদ, জঙ্ঘা, উরু এবং 
করমুলের মোড়নকে (অর্থাৎ এই সকল স্থানে শির! মোচড়।- 

ইয়া যাইবার মত হইলে ) থল্ী কহে। এইরূপ অবন্থ। হইলে কুড় 

ও সৈদ্ববের কষ চুক্র ও তৈলের সহিত মিশ্রিত ও কিঞিৎ 

উষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে ইহ! আশু নিবারিত হয়। 

বাততকণ্টক-লক্ষণ_-বিষমভাবে পদবিক্ষেপ বা অন্তাত্ত 

পরিশ্রমদ্ধার! বায়ু কুপিত হইয়া! গুল্ফদেশে বেদনা উৎপা্ন 
করিলে তাহাকে বাতকণ্টক কহে। এই রোগে পুনঃ পুনঃ 

রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। ইহাতে ভেরেগ্ার তৈল পাও 

বিশেষ উপকারক | গুল্ফদেশে তপ্ত সুচিকাদ্ধারা দগ্ধ করিলেও 

ইহাতে উপকার হয়। 

পাঁদদাহলক্ষণ-_কুপিতবাঘু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত 

হইয়া পদদ্ধয়ে দাহ উৎপাদন করে এবং প্র দাহ পথপর্ধাটনের 

সময় বর্ধিত হয়। ইহাকে পাদদাহ কহে। এই রোগ হইলে 

বাতরক্তের ন্তায় চিকিৎসা করা৷ বিধেয়। মস্থরদাইল পিষিয়া 

জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহা পাদত্বয়ে লেপন করিলে 

পাদদাহ নিবারিত হয়। পায়ে নবনীতলেপন করিয়া অগ্রিতে 

সেক দ্বিলে উপকার হয়। 

পাঁদহর্য-লক্ষণ-_-কফসংযুক্ত বাষু কুপিত হইয়৷ ঝিনিঝিনিবৎ 

বেদনার সহিত পাদদ্বয়ের স্পর্শজ্ঞান রহিত হইলে তাহাকে পাঁদ- 

হর্ষ কহে। এই রোগে কফবাতনাঁশক চিকিৎসা! কর! বিধেয়। 

আক্ষেপবাতের লক্ষণ---যদি পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণশীল বাস 
কুপিত এবং ধমনীসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া গজারোহী ব্যক্তির 

শরীরের স্তায় রোগীর শরীরকে দোলিত করে, তাহাকে আক্ষেপ 

কহে। ইহা চারিপ্রকার। প্রথম কফসংযুক্তবায়ু দুষিত হইয়া 

হয়, দ্বিতীয় পিত্তসংযুক্ত বায়ু দুষিত হইয়া! এবং তৃতীয় কেবল 
বায়ু দুষিত হইয়া ও চতুর্থ দণ্ডাদি দ্বার অভিঘাতজনিত বায়- 
কর্তৃক উৎপন্ন হয়। এইরূপে চারিপ্রকার আক্ষেপবাত 

হইয়া থাকে। 
অসংচ্ষ্ বায়ুন্ধ আক্ষেপলক্ষণ-__কুপিতবাযু, হম, পদ, 
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মন্তক, পৃষ্ঠ ও নিতন্বকে স্তপ্তিত করে, এবং শরীরকে . পণ্ডের নায় 
অতিশয় স্তব্ধ ও মুহূমুহু আক্ষেপ ( খিচুনি ) করে। তখন ইহাকে 

দঞ্জক .কহে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তখন ইহা 
অনাধ্য প্লাৰিতে হইবে। ৰ 
“ব্য বাযুজন্ আক্ষেপলক্ষণ__কফাবৃত বারু কুপিত 

হইগ্সা' খমনীসমূহে অবস্থান করিয়া শরীরকে দণ্ডের গ্যায় অত্যস্ত 

সস্িত-গুাক্ষেপযুক্ত করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। 

আশম্তক আক্ষেপের লক্ষণ পুর্বোক্তি সামান্তধ লক্ষণন্ধার! স্থির 

করিতে হইৰে। এই রোগে মহাবলা তৈল বিশেষ উপকারী । 

অন্তরায়ামলঙ্ষণ-_অঞ্ুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষ এবং 

গলদেশাশ্রিত প্রবৃদ্ধবায় যখন এ সকল স্থানের শিরা ও 

কওরাসমুহকে সঙ্ুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষুদ্বয় ও হুনুঘয়ের 

স্দ্বতা; পার্খবয়ে ভগ্নবৎ বেন! ও কফ বমন হয় এবং অভ্যন্তর 

ভাগ ধনুর স্তাক়্ নত হইয়া থাকে, ত্বখন ভাহাকে 

'অন্তরায়াম কছে। 

বাহায়ামলক্ষণ-__মহুৎকারণে কুপিত ও প্রবৃদ্ধবাযু শিরা, 

শ্াযু, কগুরা ও মন্যাসমুহকে শোষণ করিয়া বহিাগে বিনত 
করে এবং রোগীর বক্ষস্থল, কটিদেশ ও উরুদেশে ভগ্নবৎ বেদনা 

বোধ হয়, তাহাকে বাহায়াম কছে । এই রোগ হইলে অর্দিত- 

বাতের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয় । 
ধনুত্তস্তের লক্ষণ__যে রোগে শরীর ধনুর ম্যায় নমিত হয়, 

তাঁহাকে ধনুত্তস্ত কহে। ধনুস্তস্ত রোগে যদ্ধি দেহের বিবর্ণত!, 

চিবুকের স্তন্ধতা, অঙ্গের শিথিলতা এবং চৈতণ্তের অপগম ও 
ঘর্ধ্মনির্গম হয়, তাহা হইলে রোগী দশদিনের অধিক জীবিত 

থাকে না। " 

অন্তরাঁয়াম এবং ধনুস্তস্ত এই উভয়ের মধ্যে গ্রাভেদ এই যে, 

অস্তরায়ামে অঙ্কুলি গ্রতৃতি ও শিরাদির আক্ষেপ এবং নেত্রের 

স্তব্ধতাদি হয়। ধম্স্তস্তে মাত্র শরীর ধনুর স্তায় নমিত 

হইয়। থাকে । 
কুজলক্ষণ-_-যদি কুপিত বাধুকর্তৃক পৃষ্ঠদেশ বেদমার সহিত 

উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুজ কহে। 'প্তরায়ামে | 
স্বভাবতঃই অন্তঃশরীর ক্রোড়দেশে এবং বহিরায়ামে বহিঃশরীর : 
পষ্টদেশে নর হয়। কুক্জরোগে হদয় বা পৃষ্ঠশরীরের বহির্দেশ | 

বর্ধিত হয়। এই মাত্র উহ্থার ষহিত গ্রাভেধ | 

অস্তরায়াম, বাহায়াম, ধন্ুত্তস্ত, কুজ প্রভৃতি রোগে প্রসারিণী 

তৈল বিশেষ উপকারী, ইহা ভিন্ন বাতব্যধিরোগোক্ত পামান্ত 

চিকিৎস! করা যাইতে পারে। ফলে এই রোগে প্রসারিণীতৈল 

প্রভৃতি এই রোগাধিকারোক্ত তৈল মর্দনই একমাত্র ওঁধধ। 

অপতন্বকের লক্ষণ--যে রেগে স্বীয় কারণে কুপিত ৰায় 

পঙ্কাশয় হইতে উর্ঘদেশে গমন করিয়া ঘদয়, মত্তক ও শঙ্খ- 

বাতধ্যার্ধি: 

দ্বয়কে পীড়ন করিয়া শরীরকে ধনুকের গ্ঠায় বিনত করে এবং 

আক্ষেপ ও মোহ উৎপন্ন এবং নেত্রহয় সুদিত বা স্তব্ক হয়, 
রোগী অতিশয় কষ্টের সহিত নিশ্বা্ পরিত্যাগ করে এবং 
জানরহিত হইয়া কপোতেয় স্তায় অব্যপ্ত শঙ্খ করিতে থাকে, 

তাহাকে অপতন্রক কছে। ইহাকে মুচ্ছ্াগত বারু ব। 
হিষ্টিরিয়া কহে। এই রোগে গীড়িত ব্যক্তিংক অপতর্গণ, নিরহ- 
বস্তিও বমনগ্রয়োগ কদাপি করিবে না। এই রোগে কফ 
ও বায়ুকর্তৃক শ্বাসপ্রশ্থীসবহ! ধমনীসমূহ রুদ্ধ থাকে, অতএব 
তীক্ষ প্রধমন (ছ্বিমুখ নল নাসিকারদ্ধে, যোজন1 করিয়া চুর্নস্ত 
প্রধান ) প্রয়োগ করিয়া এ সকল ধমনীশ্রোত বিমুক্ত করিবে । 

এইরূপ করিলে রোগীর তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হয়। মরিচ, শিনা- 

ছাল, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া 

সুগাচর্ণ করিয়া নস্তগ্রয়োগ করিলেও ইহা! নিবারিত হয়। 

হরীতকী, বচ, রা্মা, সৈদ্ধব ও অন্নবেতস এই সকল দ্বত ও 

আদার রস সহযোগে প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। 

অন্রবেতস অভাবে চূক্র দেওয়া যাইতে পারে । 
অপতানকলক্ষণ-_যে রোগে রোগীর দৃষ্টি ও জ্ঞান বিন 

এবং কঠদেশে কপোতের গ্ভায় অব্যত্ত শখ হয় এবং বায়ুকর্ৃক 
হৃদয় আবৃত থাকিলে রোগী মৃচ্ছিত ও হৃদয় হইতে বাষু 

অপসারিত হইলে পুনরায় সংজ্ঞ! ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, 
তাঁহাকে অপতাঁনক কহে। এই অপতানক রোগ যদি গর্ভপাত 

বা! অত্যন্ত রত্তভ্রাব বা অভিধাত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে 

রোগী আরোগ্য হয় না। 

এই রোগে যি রোগীর চক্ষু হইতে অলম্রাব, কম্প ও মৃচ্ছাঁ 
উপস্থিত ন1 হয়, তাহ! হইলে সত্বর তাহার চিকিৎসা করিবে। 

তৈলমর্দন, তীক্ষ বিরেচন ও তৎপরে শ্রেতোবিশোধক দ্বৃত পান 

করিলে অপতানকরোগ প্রশমিত হয়। ভোঙ্নের পুর্বে মরিচ- 
চূর্ণ সংযুক্ত অঙ্্পধি পান বা স্নেহবন্তি প্রয়োগ করিলেও এই 

রোগে উপকার হয়। 

পক্ষাঘাত-লক্ষণ--কুপিতবামু শরীরের অর্ধাংশ গ্রহণ করিয়া 

তাহার শিরা ও ন্সাযুসমুহকে শোষণ এবং সদ্ধিবন্ধন সমস্তকে 

(শিথিল করিয়া! দেহের বাম বা দক্ষিণ ভাগের একপক্ষ অর্থাৎ 

বাহু, পার্খ, উরু ও জজ্ঘাদিকে নই করে, এই রোগে শরীরের 

অদ্ধতাগ সমস্তই কার্যকরণাসমর্থ ও কিঞ্চিৎ ম্পর্শ্ঞানাদিযুক্ত 

হইলে) ইহাকে পক্ষা্ধাত কছে। এই পক্ষাঘাতরোগ পিশ্ত- 

সৃষ্ট বাযুকর্তৃক হইলে গাত্রদাহ, সম্ভাপ ও মুচ্ছ হয় এবং 

কফসংগ্হ্ট বাযুকর্তৃক হইলে শীতবোধ, দেহের গুরুত্ব ও শো 
হয়। বেধল বাযুকর্ৃক পক্ষাধাত হইলে ককচ্ছ সাধ্য এবং অন্থঃ 



ঘোবের অর্থাৎ পিত্ত ও কফের সংশ্রধ থাকিলে তাহা সাধ্য 

এবং ইহাতে য্ধি ধাতুক্ষয় থাকে, ভাহা! হইলে অসাধ্য হইয়া 
থাকে। গর্ভিনী, স্ুৃতিকাগ্রত্ত, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং যাহার 

জত্তক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে পক্ষাধাত রোগ অসাধ্য, 
এবং পক্ষাঘাত রোগীর হদ্দি বেদনা না থাকে, তাহা হইলে 
তাহাঁও অসাধ্য । 

এই রোগে মাষকলায়, আলকুদী, ভের়েগডার মুল, বেড়েলা 

ও জটামাংসী এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দসের, শেষ 

অর্দপোয়া, প্রক্ষেপার্থ হিঙ্কু একমাষা ও সৈ্ধব এক মাষা, এই 
ককাথ পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারিত হয়। এই রোগে 

গ্রস্থিকাদি তৈল ও মাষাঁদি তৈল বিশেষ উপকারী ও তৈল 

মর্দনই শ্রেষ্ঠ গধধ। 

সর্বাঙ্গবাতের লক্ষণ__সর্বশরীরগত ব্যানবাযু কুপিত হইয়া 
গাত্র স্ষ,রিত ও ভগ্নবৎ বেদনাধুক্ত হয় এবং সন্ধিসমূহে বেদন! 
ও কম্প হইয়া থাকে । এই বাতে বাতনাশক তৈল সর্ধাে 

মর্দন করিলে উহ! আগত নিবারিত হুয়। 

হেতুবিশেষে উহা! বহুপ্রকার হইয়া! থাকে। উদানবায় 

কুপিত হইয়া পিত্ের সহিত সংযুক্ত হইপে দাহ, মুচ্ছা, 

ভ্রম ও ক্লান্তি উৎপন্ন হয়। কফসংযুক্ত হইলে ঘর্মাবরোধ, 

রোমাঞ্চ, অগ্রিমান্দ্য ও শীতবোধ হয়। প্রাণবামু পিত্বকর্তৃক 

আবৃত হইলে বমি ও দাহ, কফকর্তৃক আবৃত হইলে দুর্বলতা, 

দেহের অবসন্নতা, তন্দ্রা ও মুখবৈরস্তা হয়। সমানবাযু পিত্ব- 

কর্তৃক আবৃত হইলে ঘর্োদগম, দাহ, পিপাস| ও মুচ্ছ1 এবং 

কফকর্তৃক সংবৃত হইলে মলমূত্রের অবরোধ ও রোমাঞ্চ হয়। 

অপানবাষু পিত্বসংযুক্ত হইলে দাক, উষ্ণতা! ও মুত্র রক্তবর্ণ হয় 

এবং কফসংযুক্ত হইলে দেহের অধোভাগের গুরুতা ও শীতবোধ 

হইয়া থাকে । ব্যানবাষু, পিত্তসংযুক্ত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ 

ও ক্লান্ত এবং কফসংবৃত হইলে শরীরের স্তব্ধতা, দস্তকরোগ, 

শুল ও শোথ হয়। পিত্তসংযুক্ত বাতে পিত্তনাশক এবং রস- 

সংযুক্ত বাতে বাতশ্রেন্মনাশক চিকিৎসা ক্র! বিধেয়। 

রসাদিধাতুবাত-লক্ষণ-_কুপিতবায়ু। রসধাতুকে ( রসধাতু 

শব্দে এস্থলে ত্বক বুঝিতে হইবে ) আশ্রয় করিলে চর্ম রুক্ষ, 

স্রটিত, স্পশজ্ঞানাভাব, কর্কশ, কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় ও 

পরীরোপরি ত্বক বিস্বৃতের ন্তায় বোধ হয়, এবং সুচীবিদ্ধবৎ 

ব্দেনা ও সপ্ত্বক্ ব্যাপিয়৷ বেদন। উপাহ্ত হইয়া থাকে। 

কুপিতবায়ু রক্তগত'হইলে অত্যন্ত বেদন।, সস্তাপ, দেহের 

বিবর্ণতা, কশত, অরুচি ও শরীরে ব্রণোতৎপত্তি হয় এবং জোন 

করিলে শরীরের শ্তবতা হইয়া! থাকে । 

কুপিতবাধু মাংদকে আশ্রয় করিবে দেহের গুরুতা। ও সুব্তা, 

দস্তাঘাত বা মুষা্থাতের ভায় অত্যন্ত বেদনা এবং শরীর 

নিশ্চল হুইস্া থাকে । 
কুপিতবামু মেপধোধাতৃকে আশ্রয় করিলে মাংসগত বাযুর 

হ্যায় লক্ষণ হয়, বিশেষ এই যে, শরীরে গ্রন্থি, শরণ ও অল্লী বেদনা 

হইম্া থাকে। 
কুপিতবাস্ু অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্বসন্ধিসমূহে 

বেদনা, খুল, মাংসক্ষয়, বলঙ্কাস, অনিদ্রা ও সর্বদ|! বেদন! হয়, 

কুপিতবাযু মজ্জদদেশ আশ্রয় করিলেও উক্তরূপ লক্ষণ হয় এবং 

ইহা! কোনরূপে প্রশমিত হয় না। 

কুপিতবায়ু শুক্রগত হইলে অতিশীঘ্র শুক্রত্থলন বা গুক্রন্তস্তন 

হয়। স্ত্রীদিগের আমগর্ডপাত বা! গর্ভশুষ্ষ হয় এবং শুক্রবিকৃতি 

বা গর্ভবিক্কৃতি হইয়া থাকে । 

ত্বক্গত বাধুরোগে ন্েহমর্দন ও ন্বেদপ্রযোগ বিশেষ 
উপকারী । রক্তাশ্রিতবাতে শীতল অনুলেপন, বিরেচন রক্ত- 

মোক্ষণ, মাংসাশ্রিতবাতে বিরেচন ও নিরূহবস্তি গ্াদান, অস্থি ও 

মজ্জাগতবাতে দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে ন্েহপ্রয়োগ বিশেষ 

উপকারক। ইহা! ভিন্ন কেতকাদি তৈলমর্দনেও এই সকল 

বান্ধে বিশেষ উপকার হয়। শুক্রগত বায়ু প্রশমের জগ্ভ মনের 

প্রফুল্পতা সম্পাদন এবং হৃদয়গ্রাহী অন্নপানীয়, বলকারক ও 

ুক্রজনক দ্রব্য সেবন বিধেয়। 

স্থানবিশেষে বাতব্যাধির বিষয় বলা! যাইতেছে । দুষিতবায়ু, 

কোষ্ঠসমুহে অবস্থান করিলে মলমূত্রের অবরোধ এবং ব্রন, 

হৃদ্রোগ, গুম, অর্শ ও পার্বশুল হয়। * আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, 

প্কাশয়, মৃত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উত্্রক ও ফুস্ফ,স এই সকল 

স্থানকে কোষ্ঠ কহে। এই কোষ্ঠগত বামুর সাধারণ লক্ষণ 

বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বলা 

যাইতেছে। 
আমাশয় আশ্রিত বাতের লক্ষণ--দুধিতবাষু আমাশয় আশ্রয় 

করিলে হৃদয়, পার্খ, উদ্ধর ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষা, উদগ[র- 

বাহুল্য, বিস্চিকা, কাস, কণ্ঠশোষ এবং শ্বাদরোগ উপস্থিত হয়। 

নাভি ও ভ্তন এই উভয়ের মধ্যস্থানকে আমাশয় কছে। 

আমাঁশয়গত বাতে প্রথম লঙ্ঘন, তৎপরে অগ্রিদীপ্তিকারক্ 

ও পাঁচক ওঁষধধ এবং বমন বা! তীক্ষ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। 

আহারার্থ পুরাতন মুগ, যব ও শালিতগুলের অন্ন হিতকর। 

গন্ধহণ। হবীতকী, শঠী ও পুফরমূল এএই সকল মিলিত ২ তোলা, 

জল অর্ধসের, শেষ অর্ধপোয়!, বি, গুলধ) দেবদারু ও শুী 

এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অদ্ধীসের, শেষ অর্ধীপোয়া, 

বচ, আতইচ, পিপ্পলী ও বিট্ূলবণ এই সকল মালত ২ তোপা, 

জল অর্ধসের শেষ অর্দপোয়া, এই ত্রিবিধ কাথ আমসংযুক্ত বাতে 
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সপে পাস পিপিপি 

বিশেষ উপকারী । ইহ! ভিন্ন চিত!, ইন্দ্রযব, আকনার্দি, কট.কী, 
আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্ধতোলা, 

ইহা উত্তমন্দপে চূর্ণ করিক্স! অর্ধতোল! পরিমাণে লইয়া উষ্ণ 

জলের সহিত্ত সেৰনীয়। ইহা সেবনে আমাশয়গতবাত 
নিয়াকৃত হয়। এই ওষধ৬ দিন মেবন করিতে হয়। উক্ত 

ওঁষধ অন্ত প্রকারেও সেবন করিবার ব্যবস্থা আছে--উক্ত টা 

দ্রব্য একত্র. মিলিত না করিয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 

অর্দধাতোলা পরিমাণে €সবন করা যাইতে পারে। পৃথক্রূপে 
সেবন করিতে হইলে প্রথমদিন বমনকারক ওধধে বমন করিয়া 

তাহার পরদিন হইতে উক্ত চূর্ণ সেবন করিতে হইবে । েবনে 

প্রথমধিন চিতাচুর্ণ, দ্বিতীয়দিন ইন্দ্রযব, তৃতীয়দিন আকনাদি 
চূর্ণ ইত্যাদিরূপে ঘথাক্রমে সেবন করিতে হইবে। ইহা ছয়দিন 
অদ্ধতৌলা পরিমাণে সেবন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে 
ষটুকরণ যোগ কহে। 

পক্কাশযগত বাতের লক্ষণ-_দুষিতবাযু পক্কাশয়গত হইলে 
উদরে গুড়শুড়শব্দ, বেদনা, বায়ুর ক্ষুন্ধতা, মুত্রকচ্ছ,, মলমুত্রের 

স্তন্ধতা, আনাহ, এবং ত্রিকস্থানে বেদনা উৎপন্ন হয়। এই 

"বাতরোগে অগ্িবৃদ্ধিকারক ও উদ্দাবর্তনাশক ক্রিয়া! করিতে হয়, 

ইহাতে শ্নেহবিরেচনও হিতজনক । উদরগতবাতে ক্ষার ও 

র্ণাদি অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্ও দেবনীয়। কুক্ষিগতবাতে গুঠী, 

ইন্দ্র ও চিতাচূর্ণ ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত্ত সেবনীয়। 
গুহাগতবাত-লক্ষণ--গুহাগতবাতে মল, মুত্র ও বাতকর্দ্ের 

অবরোধ, শুল, উদদরাখান, অশ্মরী ও শর্কর| উৎপন্ন হয় এবং 
জজ্ঘা, উরু, ব্রিক, পার্শ্ব, অংস ও পৃষ্ঠটদেশে বেদন। জন্মে । এই 

রোগে উদাবর্তরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। 

হৃদ্গতবাত্ের উপশমার্থ মরিচচুর্ণ ও গুলঞ্চ ঈীষৎ উষ্ণজলের 
সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। অঙ্বগন্ধা, বছেড়া! ও পুরাতন 

গুড় সমভাগে পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে 

হদ্গতবাত বিনষ্ট হয়। দেবদারু ও শুঠী সমভাগে পেষণ 

করিয়! সহানুরূপ মাত্রায় উঞ্ণজলের সহিত পাঁন করিলে হৃদ্গত- 

বাতবেদন! নিরাকৃত হয়। 

শ্রোত্রাদিগত-বাত্তলক্ষণ--দুষিতবাযু কর্ণাদি ইন্দ্িয়সমূহের 
যেকোন ইন্ত্িয়ে অবস্থিতি করে, সেই ইন্দ্রিয়ের লোতাবরোধ- 

গ্রযুক্ত তাহার কাধ্য নষ্ট করিয়৷ থাকে, স্ৃতরাং সেই ইন্দ্রিয় 
বিকল হয়। তরোত্রাি ইন্দরিয্গতবাতে বায়ুনাশক সাধারণক্রিয়া 
এবং স্নেহপ্রয়োগ অভ্যঙ্গ, অবগাহ্নন্নান, মর্দন ও আলেপন 
প্রয়োগ করিবে। 

শিরাগত বাতের লক্ষণ-_দৃষিতবাঁযু শিরাসমুহকে আশ্রয় 
করিলে শিরাসসুক্থের বেদনা, সন্কোচ ও স্থুলতা এবং বহিরায়াম 

(পৃষ্ঠনত ১, অ্তরায়াম ( ক্রোড়নত ), খল্লী ও কুজরোগ হইয়া 
থাকে। এই বাতে স্নেহমর্দন, উপনাহ ( পুলটিস্), আলেপন 
ও রক্তমোক্ষণ বিধেয়। 

্ায়ুগত-বাতলক্ষগ-_হৃষটবাযু, ্ায়ুকে আশ্রয় করিলে শৃল, 
আক্ষেপ, কম্প এবং দেহের ঘ্যন্ধতা হয়। এই রোগে সবে, 
উপনাঁহ, অগ্নিকর্ধ, বন্ধন এবং উৎসাঁদন করিবে। 

সন্ধিগত-বাতলক্ষণ-_চুষ্টবাযু সন্ধিসমূহকে আশ্রর করিলে 

সন্ধিব্ধন সকল শিথিল এবং শূল ও শোষ হইয়া থাকে। 

সন্ধিগতবাঁতে অগ্নিকর্্ণ, স্নেহ ও উপনাহ প্রয়োগ হিতকর। 

রাখালশশার মুল, পিপ্ললী ও গুড় এই তিনদ্রব্য সমভাগে 

পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে সন্ধিগতবাত্ত 

ভাল হয়। 

এই বাতব্যাধিসমূহের মধ্যে হমুস্তত্ত, অপ্দিত, আক্ষেপ, | 
পক্ষাঘাত এবং অপতানকরোগ যথাকালে অত্যন্ত যত্বের সহিত 

চিকিৎসা করিলে কোন কোন ব্যক্তির আরোগ্য হয়, কোন 

কোন ব্যক্তির আরোগ্য হয় না। বলবান্ ব্যক্তিগণের এই 
সকল বোগ অন্নদিন হইলে এবং তাহাতে কোন উপদ্রব না 

থাকিলে তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। বিসর্প, দাহ, বেদনা, 

মলমুত্ররোধ, মুচ্ছণ, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যকর্তৃক পীড়িত এবং 

মাংস বলক্ষীণ হইলে পক্ষাঘাতার্দিবাতরোগীর জীবন নষ্ট হইয়া 

থাকে । শোথ, চর্মের ম্পর্শজানাভাব, অঙ্গভঙ্গ, কম্প, 
উদরাখ্বান এবং অত্যন্ত বেদনা এই সকল উপদ্রব হইলে 

বাতরোণীর জীবন বিনষ্ট হয়। 

বাতব্যাধি রোগের সামান্ত চিকিৎসা--বাতব্যাধি রোগে 
তৈলম্দনই একমাত্র ওধধ | মাধার্দি তৈল, মহামাষাদি তৈল, 

মধ্যমনারায়ণ তৈল, ও মহানারায়ণ তৈল এই রোগে অতি উৎকষ 

তৈল। ইহা ভি রান্নাদিকাথ, মহাযোগরাজগুগ গুলু, রসোন- 
কন্ক, রলোনাষ্টক, বাতারিরস প্রভৃতি ওষধও উপকারী । রোগীৰ 

বলাবল, অগ্নির দীপ্চি প্রভৃতি দেখিয়! ওঁর ও তৈল এই ছুই 

প্রকার উধধই ব্যবহার করা বিধে় | 
(ভাবপ্র" বাতব্যাধিরোগাধি* ) 

ভৈষজ্যরতীবলীতে বাঁতব্যাধিরোগাধিকারে নিরলিখিত 

তৈল ও গুঁধধ নির্ধি্ হইয়াছে £--কল্যাণলেহ, স্বল্লরসোন- 
পিও, ত্রয়োদশাঙ গুগ্গুলু, স্বন্নবিষুতৈল, মধ্যমবিষুণুতৈল, 

বৃহদিধুণ তৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, সিদ্ধার্ঘক 

তৈল, হিমসাগর তৈল, বায়ুছায়াম্থরেন্্তৈল, মহানারায়ণ 
তৈল, মহাবল! তৈল, প্ৃপ্পরান্রগ্রসারিণী তৈল, মহাকুকুটমাংস 

তৈল, নকুলতৈল, মাধতৈল, ন্বপ্পমাষ তৈল, বৃহস্মাষ “তৈল, 
মহামাষফ তৈল, নিরামিষ মহাসাধ তৈল; কুঁজগ্রসারিণী তৈল। 



ধাতব্যাধি ্ 

সপ্তশতিফা প্রসারিনী তৈল, একাদশশাতিক! হাপগ্রসারিনী তৈল, 
অষ্টাদশশতিকা প্রসারিণী তৈল, ব্রিশতী গ্রসারিনী তৈল, মহারাজ. 

প্রসারিনী তৈল, চন্দনাধুলাধন, মহাসুগক্ধিতৈল, লক্্মীধিলাল 
তৈল, নকুলাদত্বত, ছাগলাভঘ্বত, বৃহচ্ছাগাস্তত্বত, চতুমূধরস, 
চিন্তামণিচতুর্্,খ, যোগেক্্রল, রলরাজরস, বৃহন্বাতচিস্তামণি ও 

বল।বিষ্ট প্রভৃতি বধ, তৈল ও ত্বত অভিহিত হইয়াছে, 

ইহা ভিন সুত্র ক্ষুদ্র বিবিধ যোগ ও পাচনাদির বিষয়ও লিখিত 

আছে। (ভৈষজ্যরত্বা” বাতব্যাধিরোগাধি* ) 

রমেন্ত্রসাযসংগ্রছথে এই রোগাধিকারে নিয় লিখিত ওধধ 

সকল নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিগুপাখ্যরস, ৰাতান্কুশ, বৃহদ্ধাত- 

ঠজান্কুশ, মহাবাতগন্গান্কুশ, বাতনাশকরস, বাতারিরস, অনিলারি- 

রস, বাতকণ্টকরস, লঘানন্দরস, চিস্তামশিরস, চতুর্খ,খরস, 
লক্ষীবিলাসরস, শ্ীণগুবটা, পিও্ডিরস, কুজবিনোদরস, শীতারিরস, 
বাতবিধবংলীরস, পলাশাদিবটা, দ্রশসারবটা, গগ নাদিবটী, | 
সর্বাঙনুন্ররস, তারকেশ্বর ও তৈলোক্যচিস্তামণি রস। 

( রসেন্ত্রসারস” বাতব্যাধিরোগাধি” ) 

চ্রক, স্ুশ্রুত ও বাভট প্রদ্ৃতি বৈশ্যকগ্রন্থে এই রোগের 

নিদান ও চিকিৎসাঁদির বিষয় বিশেষূপে লিখিত হইয়াছে, : 
বাহুল্য ভয়ে তাহার বিষয় আর পৃথক্রূপে বল! হইল না। 

পথ্যাপথ্য --বাতব্যাধিমাত্রেই স্গি্ধ ও পুষ্টিকর আহারাদি 

নিতান্ত উপযোগী। দিবাভাগে পুরাতন ত€ুলের অন্ন, মুগ, মসুর 

ও ছোলার ডাউল, কই, মাগুর, রোহিত প্রভৃতি সুমস্তের 

ঝোল, রোহিতাদি মত্ন্তের মুড়, ছাগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, 

মাণকচু প্রস্থৃতি তরকারী, মাখম, দ্রাঙ্ষা, দাড়িম, স্থপক মিষ্ট। 
আত্ম গ্রন্থৃতি ভোজন কর! যাইতে পারে। রাত্রে লুচি ৰা রুটি, 
মোহনভোগ, প্রাতঃকালে ধারোফ দুগ্ধ সেবন হিতকর। 

নিষিদ্ধকর্্ম--গুরুপাক, তীক্ষবীধ্য, রুক্ষ ও অগ্নজনকড্রব্া 

ভোঙ্জন, শ্রমজনককাধ্য সম্পাদন, চিন্ত!, ভয়, শোক, ক্রোধ, 

মানসিক উদ্েগ, মস্থপান, নিরন্তর উপবেশন করিয়া! থাকা, 

জাতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কাধ্যাদি, মল, মুত্র, ভূষণ, নিদ্রা 
ও ক্ষুধা গ্রত্তির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ ও মৈথুন 

অনিষ্টকারক। 
উরুস্ততস্ত ও আমবাতও বাতরোগের মধ্যে পরিগশিত এই 

নত এই হই রোগের নিদান ও চিকিৎসার বিষয় এইস্থলে 

ৰুলা হইতেছে। 

উরুস্তস্তরোগের নিধান__আঅধিক শীতল, উফ, দ্রেব, কঠিন, 
প্র, জিদ্ধ বা রক্ষদ্রব্য ভোজন, পূর্বে আহার সম্পূর্ণরূপে 

পরিপাক ন! হইতে পুনর্ধধার ভোজন, পরিশ্রম, শরীরের অধিক 
চালনা, .দিবানিদ্রা ও রাজিজাগরণ প্রত্থৃতি কারণে কূপিতবাঘু 

111 

ৰ 
। 

] 
1 

| 

২ শামী পপ পলা পা লাস াাশীশশীশাশীশী 2 ০ শি্াাাশীীশিশীাশ্ীশশীশীশীশাশীশিশ্ীট 

ক রথ ৫ 

রজার ও আমরকমুক পিত্বকে দুষিত করিয়া উদ বহিত 
হইলে উরত্তস্তরৌগ জদ্মে। 

ইহার লক্ষণ-_.এই রোগে উরস্ততত, শীতল, খ্টেতন, 

ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয় এবং উপ উত্তোলন বা 

চালনা করিবার শক্তি খাকে না । আরও এই রোগে অত্যন্ত 

চিন্তা, অঙ্গবেদম!) শ্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে আর্ক আচ্ছাদনের 

স্টায় অনুভব, তক, বমি, অরুচি, জর, পদের তবসন্লতা, স্পর্শ. 

শক্তির নাশ ও কষ্টে সফালন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

উরস্তস্তের নামান্তর আঢ্যবাত। 
উরুত্তস্ত প্রকাশিত হইবার পূর্বে অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত 

চিন্তা, ভ্ৈমিত্য, অর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বাগ এবং জঙ্ঘা ও উরুর 

ছূর্ধলত| এই সকল পূর্বরূপ গ্রকাশিত হঃয়। থাকে । 
এই রোগেব অরিষ্টলক্ষণ - এই রোগে দাহ, স্চীবেধবৎ 

বেদনা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব হয়, তাহা হইলে রোগীর 

জীবনের আশা থাকে না। এই রোগ উৎপন্ন হইবামান্র 
চিকিৎস! না হইলে কষ্টসাধ্য হইয়! থাকে। 

চিকিৎসা__যে সকল ক্রিয়াত্ারা কফের শাস্তি হয়, জখচ 
বাযুর প্রকোপ অধিক ন! হয়, উরুস্তান্তে সেইরূপ চিকিৎসা করা 
আবশ্তক । তথাপি প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়া্ধারা কফের শাস্তি করিয়। 

পরে বান্থুর শাস্তি কর! বিধে। প্রথমে দ্বে্, লঙ্ঘন ও রুক্ষ- 

ক্রিয়া কর্তব্য । অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াদি দ্বার! বাযু অধিক কুপিত 

হই! নিদ্রানাশ গ্রসৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে প্সেহ্স্বেদ প্রস্তুতি 

ব্যবহার করিবে । ডহকরঞ্জার ফল ও সর্ধপ বা অশ্বগন্ধা, আ কলা, 

নিম বা দেবদাকর মূল বা দস্তী, ইন্দুরকানী, রাঙ্গা ও সর্ষপ কিংবা 
জয়ন্তী, রাঙ্গা, সঙ্িনারছাল, বচ, কুড়চী ও নিম এই কএকটীর 

মধ্যে যেকোন একটা যোগ গোমুত্রের সহিত বাটিয়া উরত্তস্তে 
প্রলেপ দিবে। সর্ষপচূর্ণ ও উইমৃত্িকা মধুর সহিত মিশ্রিত বা 

ধুতরার রসে বাটিয়! গরম গরম প্রলেপ দিলেও ইহাতে উপকার 
হয়। কৃষ্ণধুতুরার মুল, টেঁড়ীফল, রন্ুন,মরিচ, কৃষজীরা, জযস্তী- 
পত্র, সজিনাছাল ও সর্ধপ এই সকল ত্রব্য গোমুত্রের সহিত 

বাটিক! গরম করিয়া প্রলেপ দিলে এই রে!গে শাস্তি হয়। 
ত্রিফলা, পিপুল, মুখা, থৈ ও কটকী ইহাদের চূর্ণ অথব! 

কেবল ত্রিফলা ও কটকী এই ছুই দ্রব্যের চূর্ণ অর্ধতোল! মাত্রায় 
মধুর সহিত সেবন করিলে উর্তত্ত প্রশদিত হয়। পিপুলমূল, 

ভেলা ও পিপুল ইহাদের কাথে মধু গ্রক্ষেপ দিয়া পান কর্িলেও 

এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। তল্লাতকাদি ও পিগল্যাদি 

পাচন, গুজাভদ্ররস, অই্রকুটুর তৈল ও মহাসৈত্ববাদি তৈল 
প্রতৃতি খবধ উরত্তস্তরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

(ভাবপ্র' উকলৃত্তয়োগাধি* ) 



 আদবাতের নিদান ও লক্ষণ-_্ষীরমতাদিসংযোগ বিরদ্ 

আহার, স্লিগ্ধাননভোজন, অতিরি্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও সম্তরণাদি 

জলক্রীড়া, অগ্সিমান্দ্য ও গমনাগমনশুন্তা প্রভৃতি কারণে অপক ূ 

আহাররস বাঘুকর্তক আমাশয় ও সন্ধিন্থল গ্রভৃতি কফস্থানে 

সঞ্চিত ও দুষিত হইয়া আমবাত উৎপাদন করে। চলিত কথায়, 

এই রোগকে' বাতের পীড়া কহে। “অঙ্গসর্দন, অরুচি, তৃষণ, : 

আলন্ত, দেহের-গুরুতা, জর, অপরিপাক, ও শো .এই কএকটা : 

আমরাতের সাধারণ লক্ষণ। কুপিত আমব।তের উপদ্রব '- ূ 

আমবাত অধিক কুপিত হইলে সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্ট- | 

দায়ক হয় এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মস্তক, গুলফ, কটি, জাছু, ূ 

উরু ও সন্ধিস্থানসমূহে অত্যন্ত বেদনাঘুক্ত শোথ উৎপর় হয়। ূ 

আরও এ সময়ে দুষ্ট আম যে ষেস্থান অবলম্বন করে, সেই সেই 

স্থানে বৃশ্চিকঘংশনের স্তায় অত্যন্ত যাতনা, অগ্নিমান্দা, মুখনাশাদি : ৃ  

হইতে জঙলজ্রাব, উৎসাহ হানি, মুখের বিরসতা, দাহ, অধিক: 

মূরভ্রাব, কুক্ষিদেশে শূল ও কঠিনতা, দিবসে নিদ্রা, রাখিতে 

অনিদ্রা, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মুচ্ছ1, হৃদয়ে বেদনা, 

শরীরের জড়তা, উদরের মধ্য শব্ধ ও আনাহ্ প্রস্তুতি উপদ্রণ- 

সমূহ উপস্থিত হুইয়া থাকে । বাতজ আমবাতে শুলবৎ বেদনা, 

পৈত্বিকে গাত্রদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা এবং কফজে আদ্রবস্ত 

অবগুঠনের সভায় অনুভব, গুরুতা ও কু এই সকল লক্ষণ 

লক্ষিত হয়। ছুই দোষবা তিন দোষের আধিকো এ সমস্ত 

লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় । 

চিকিৎস।--পীড়ার প্রথমাবস্থায় উত্তমরূপে চিকিৎসা করা 

'আবশ্তক, নচেৎ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হুইয়া থাকে । বালুকার 

পুটুলী উত্তপ্ত করিয়া তদ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে। কার্পাস- 

বীজ, কুলখকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেওার মূল, মসিনা, পুন- 

নর্বা ও শণবীজ এই সকল দ্রব্য বা ইহার মধ্যে যে কএকটা 

পাওয়া! যায়, তাহা কুটিয়া ও কাজিতে সিক্ত করিয়া দুইটা পু টুলী 

করিতে হইবে। একটা হাড়ীর মধ্যে কাজি দিয়া একখানি 

বহুছিত্রযুক্ত শরাব দ্বারা সেই হাড়ির মুখ টাকিয়া সংষোগ স্থানে 

লেপ দিতে হইবে। পরে প্র কাজিপূর্ণ হাড়িটী জালে চড়াইয়া 

পরার উপরি এক একটা পুটুলী গরম করিয়া দিতে হইবে। এ 

উত্তপ্ত পুটুবী দ্বারা স্বেদ দিলে আমবাতের বেদনা নিবারিত হয়। 

এই স্বেদের নাম শঙ্করন্েদ। কুলেখাড়া, শজিনাছাল ও উইমাটা, 

গোমৃত্রে বাটিয়৷ এই সকলদ্রব্যের প্রলেপ দিলে আমবাতের 

উপশম হয়। অথব| শুল্ফ্কা, বচ, শুঠ, গোক্ষুর, ব্রণছাল, 

গীতবেড়েল, পুনর্নবা, শটা, গম্ধভাচুলে, জয়স্তীফল ও হি 

এই সকল দ্রব্য কাজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিষ। "প্রলেপ 

দিবে। কৃষ্চজীর, পিখুল, নাটার বীজের শাস ও শুঠ, সমভাগে 

মলবদ্ধতা, 

শা শে শ্্প্পাশীশশি শশী তি শশা 

বাতব্যাধি 

আদার .রসে বাটিয়া গরম করিস! গ্রলেপ দিলেও শীপ্ব বেদনার 

শাস্তি হয়। তেকাটা সিজের আটা লবণ মিশ্রিত করিয়া বেন! 

স্থানে লাগাইলেও বেদন1 ন্ট হয়। 

চিত, কটকী, আকন।দি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুল, অথবা 

দেবদারু, বচ, মুস্তক শুষী, আতইচ ও হরীতকী এই দকল লম- : 

ভাগে পেষণ করিয়া! উষ্ণ জলের সচিত প্রতিদিন পান করিলে 

আমবাত নষ্ট হয়। শশা, শুগী, হরীতকী, বচ, দেবদার, আতইচ 

ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল অর্থসের, শেষ অর্ধপোয়া, এই 

ককাথ পান করিলে আমৰ।তের দোষ প'রপাক হুয়। 

পুনন'ৰা, বৃহতী, ভেরেগ্া ও ক্ষুদ্রপত্রত্লসী বা সুমিমুখী, 

সজিনা ও পারিজাত দ্বারা ক্কাথ প্রস্তত করিয়া সেবন কলে 

আমবাত নষ্ট হয়। এরওমুল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া লেহন 

ব৷ গোমুত ছারা গুগৃগুলু পান করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার 

হয়। শ্রী, হরীতকী ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল অর্ধসের 

শেষ অর্দপোয়া, এই কাথে কিঞ্চিৎ গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া 

ঈষদ উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে কটী, জজ্ঘা, উরু ও পৃষ্ঠবেদনা 

নিবারিত হয়। হিঙ্কু ১ ভাগ, চই ২, বিটুলবণ ৩১ গুনী ৪, পিপ্পলী 

৫. কুষচজীর! ৬, এবং পুফরমূল ৭ ভাগ, এই সকল চূর্ণ উষ্ণ জলের 

সহিত পান করিলে আমবাত আশু নিরারুত হয়। ইহা! ভিন্ন 

হি দিচ্ণ, পিপ্ললা চূর্ণ, পথ্যা্চূণ রসোনাদিকষা়, রাম্নাপঞ্চক, 

শট্যাদি, রাম্নাসপ্তক, পুন বাদিচুর্ণ, অমৃতাগ্নূর্ণ, অলন্বুষাদিচুণ, 

অসীতকচুর্ণ, শুল্ীধস্তা কত্বত, শুঠীঘ্বত, কাজিকষট্পলগ্বত, শৃঙ্গ- 

বেরাগ্্বত, ইন্ুত্বত, ধান্বস্তরদ্বত, মহাশ্তঠীত্বত, অজমোদাদি 

প্রসারণীলেহ, খণ্ডশুষ্ঠী, রসোনপিও প্রসারিণীতৈল, দ্বিপঞ্চমূলাঘ্য- 

তৈল, সৈন্ধবাদিতৈল, বৃহৎ সৈম্ববাদিতৈল, স্বক্পপ্রসারিণীতৈল, 

দশমুল।ভতৈল, মধ্যমরান্নাদিকাথ, মহারান্নাদিকাথ ও রান্সাদশমূল 

প্রভৃতি ওষধ এই রোগে উপকারী । 
( ভাব” আমবাতরোগাধি* ) 

বাতব্যাধি রোগোক্ত কুজপ্রমারিণী 'ও মহামাষ প্রভৃতি 

তৈলও ইহাতে বিশেষ উপকারক। 

ভৈষগ্যরত্বাবলীতে এই রোগাধিকারে নিষ্বোস্ত ওধধ সকল 

নি্দট হইয়ছে, যথা__বান্গাদিদশমুল, রাম্গাসপ্তক, রান্(পঞ্চক, 

বৈশ্বানরচূর্ণ, অজমোদাদি বটক, আমগজসিংহমোদ $, রসোন- 

পিও, মহারসোনপিণ্ড, বাতািগুগগুলু, যোগরাজ গুগ২গুলু, 

বৃহদযোগরাজগ্ুগ গুলু, সিংহনাদ গুগ গুলু, বৃহদ্সৈত্ববাচ্চতৈল, 

দ্বিতীয় সৈক্ববা্ডতৈল, শাঁমবাতারিবটিকা, আমবাতারি রস, 

আমবাঁতেখর রস,' ভ্রিফলাদিলৌহ, বিড়গাদিলৌছ, পর্ধাননরম 

লৌহ, বাতগঞজেন্্রমিংহ ও 'বিজ্য়ভৈরবতৈল প্রস্থতি ও বিবিধ 

 মুষ্টযোগ অভিহিত. হইয়াছে'। ' তৈষদ্যরতা" আমবাতরোগাধি*) 
+ 

হ রর 



পপি 

বাতব্যাধি 

পথ্যাপধ্য_দিবাভাগে পুবাতন চাউলের অন্ন, কুলখকলাই, 

মুগ, ছোলা ও মন্থর ডাউমা, পটোল, ডুমুর, মানকচু, উচ্ছে, 

করেলা, শজিনার ডাটা, ইচো$, বেগুণ, আদা! গ্রতৃতি তরকারী, 

ছাগ, কপোত প্রভৃতির মাংসরস, সহামত ঘ্বৃত, অল্প ও ঘোল 

আহার করিবে। রাত্রিতে লুচি বা কটা ত্র সকল তরকারী 

সেবনীয়। কান যত কম হয়, তাহাই বিধেয়। নিতান্তই 

স্ানের আবশ্যক হইলে গরম জলে স্নান করিতে হইবে। বায়ুর 

প্রকোপ অধিক হইলে নদীর" জলে ন্নান বা শোতের প্রতিকূল 

দিকে সম্তরণ উপকারী । 

নিষিদ্ধ কর্দ-__কফজনক দ্রব্য, মত্স্ত, গুড়, দধি, পুইশাক, 

মাষকলাই, ও.অধিক পরিমাণে পিষ্টকাঁদি আহার, মলমুত্রাির 

বেগধারণ, দিবানিদ্রা, বাত্রিজাগরণ ও হিম লাগান বিশেষ 

অপকারী। জর থাকিলে অল্লাহার বদ্ধ করিয়া লঘুপাক দ্রব্য 

সেবনীয়। 
এলে।পাখিক মতে চিকিৎস|। 

এই রোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার,_-(১) একিউটু (4০9 

1090100)0-0151)) ) বা তরুণ ও কঠিন। (২) সাব একিউট্ 

(98১-%৩৭$৩) বা অপ্রবল। (৩) ক্রনিক (010:০10 ) 

বা পুরাতন । প্রথম ও দ্বিতীয্প প্রকার রোগ সংজসাধ্য এবং 

তৃতীয় প্রকার রোগ বিশেষ কষ্টদায়ক ও সহজসাধ্য নহে। 

তরুণ ঘাত (4০০৮০ 10)69005058/5) 

তরুণ ও কঠিন ব! একিউট বাতরোগে (4০9 1১060038- 

03০) এক বা ততোধিক গ্রস্থিতে বিশেষ প্রকার প্রদাহ জন্মে। 

সন্ধি সকল একবারে বা ক্রমে ক্রমে আক্রাস্ত হয়। ইহাতে 

প্রবল জরে লক্ষণসমূহ বর্তমান থাকে । এইজন্ত অপর নাম-- 

রূমাটিক ফিভার (100901)61510) 9৬০1), 

ডাঃ গ্রাউট, (1), [১০8৮ ) বলেন ষে, ঘন্ম দ্বার চম্ম 

হইতে লাক্টিক এসিড, বহির্গত হয়। সময় সময় শরীরের 

অবস্থা বিশেষে ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। ততৎকালে শরীরে 

শীতল বারু সংলগ্ন হইলে উক্ত এনিড, বহির্গত হইতে পারে না 

এবং তাহার উত্তেজনা হেতু গ্রন্থির রক্তান্ুআাবী বিধানসমূহ প্রদা- 

হাগ্বিত হইয়। থাকে । অনেকেই এই মতের পোষকতা করেন। 

[কস্ত পরীক্ষ। দ্বারা রক্তে উক্তরূপ এসিড, পাওয়। যায় না) অথচ 

উহা পেরিটোনিয়ম কোটরে ইন্েট, করিবার কালে অথবা 

সেবনান্তে প্রবল বাতরোগের প্রধান উপসর্গ সঞ্চল $ পেরি- 

কার্ডাইটিস্ ও এপ্ডোকার্ডাইটিস্ গ্রতৃতি পীড়া ) প্রকাশ করে? 

(িস্'তাহাতেও সার্ধ সকল প্রদাহযুক্ত হয় না । ডাঃ হিউটার 

0)৮, 119419ঃ) বলেন যে, রক্তলোতে এক প্রকার হুঙ্গম উত্ভিজ্জ 

প্রবেশ করে এবং তাহার উত্তেক্জন! হেতু এপ্রোকার্ডাইটিস্ ও 
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্রন্থিগুলিতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ডাঃ ডক্ওয়ার্থ ও সার্ট, 
সাহেবের (107. 10100০07618 20 01%:00৮ ) মত এই ষে, 

কোন কোন ব্যক্কির একটি সাধারণ শারীরিক প্রকৃতি আছে, 

যাচা হইতে রূমাটিজম্ ধাঁ গাউট রোগ উৎপন্ন হয় । ডাঃ ইচিন্- 
সন্ (1), 1701৮011787) বলেন যে, শৈত্যসংলগ্ন হেতু গ্রন্থি 

সকলে এক গ্রকারক্যাটারেল প্রদাহ জন্মে । 

এই গীড়া কখন 'কখন কুলগত অর্থাৎ পিতৃপুরুষ হইতে 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। সচরাচর ১৫ হইর্তে ৩৫ বয়স্ক ব্যক্কিদিগের 
এই পীড়া হইতে দেখা যায়। নানা কাধ্যবশতঃ পুরুষজাতি 

এবং দরিদ্র লোক সব্বদা এই প্লোগাক্রাস্ত হইয়া থাকে । কোন 

কোন স্থলে বালকদিগেরও এই পীড়া হইয়! থাকে । নাতি- 

শীতোষ্ দেশ সকলে বা আর্র স্থানে বাস, শারীরিক অসুস্থতা! 
ও মনঃকষ্ট এবং অগ্রে গ্রন্থি আহত হইলে এই রোগ উৎপন্ন 

হইবার সম্ভবন]। 
ঘন্দাবস্থায় গাত্রে শৈত্য সংস্পর্শ, অধিক কাল আঙবন্ 

পরিধান ও আহারের অনিয়ম। রজঃরোধ অথবা শিশুদিগকে 

সর্বদা স্তন পান করাইলে, কোন কারণবশতঃ ত্বকের ক্রিন্মা 

লোপ হইলে (যেমন স্বালেট ফিভারে) ও অতিরিক্৯ 

অঙ্গচালন! হেতৃও এই রোগ জন্মিতে পারে । 

শারীরিক পরিবর্তন মধ্যে বৃহৎ গ্রস্থসমূহের ফাইব্রোসির্ 

ও সাইনোভিয়েল বিধানে প্রদাহের চি দৃষ্ট হয় । সাইনোিষেল 

বিধান আরক্তিম ও স্কুল এবং তথাকার রক্তনালী সকল স্ফীত 

দেখা যায়। গ্রন্থি মধ্যে লিন্ফ, তরল সিরম্ ও সময় সময় পুয় 

থাকে এবং তন্মধ্যস্থ কার্টিলেজ ক্ষত হইতে পারে। পার্ববন্তা 

স্থান সকল সিরম্ ছারা স্ফীত হয়। হ্ৃতপিগ্াভ্যান্তরে বিশেষ: 

ভালভ্গুলির উপর স্তরে স্তরে ফাইব্রিন দেখা যায়। (পোর্রি- 

কার্ডাইটিস্, এগ্তোকাডাইটিস্, মাই ওকার্ডাইটিস্, মেনিঞ্জাইটিদ্ 

এবং কখন কখন প্বিমি ও নিউমোনিয়ার লক্ষণ বর্তমান থাকে । 

শেণিতে অধিক পরিমাণে ফাইব্রিন্ উত্পর হয়। বন্দে 

স্বভাবতঃ সহত্রাঘশে তিন অংশ ফাইব্রিন থাকে; কিন্ত এই 

গীড়ায় তাহ! দ্বিগুণ হয়। রক্ত মোক্ষণ করিয়া কাচের প্লাসে 

রাখিলে তাহার গায় চর্ধি বা তৈলের ন্যায় সর পড়ে। 

সাধারণ লক্ষণ--সচর।চর শীত ও বম্প ছারা গীড়া আর্ত 

ও ততৎপরে জর হইয়া থাকে। চর্ব উত্তপ্ত এবং ঘর্মাবৃত ) 

সময় সময় তদুপরি ঘামাচি দৃষ্টিগোচর হয়। ঘশ্মে এক 

প্রকার অল্প গন্ধ বহির্গত হয় এবং ঘর্মের গ্রাতিক্রিয়া অমন 

গ্রন্থির বেদনা জন্য রোগীর মুখী ম্লান ও কষ্টকর। নাড়ী 

পূর্ণা ও বেগবত্তী। পিপাসাধিক্য, ক্ষুধাানদা, জিহবা মলানৃত, 

কোষ্ঠবন্ধ, অনিদ্রা, অস্থিরতা এবং কখন কথন প্রলাপ প্রভাতি 



এমবুষেন থাকে। উর চিএ নন ূ 
ক্রমখঃ হু/স হয়) কিন্তু প্রাত্ঃকালে হু ছিয়াম দেখা হায়! 

অধিক সুদে ভাগমান ১** হইতে ১৯৪, নম গময় ১১৬ কি 

১১২ পর্যন্ত হইতে পারে। উত্তাপাধিব্া হইলে বগাশগুলি 
অত্যন্ত গুরুতর হুইয়। উঠে। রোদী অত্যন্ত হুর্কালতা, অস্থিরতা 
এবং মধ্যে মধ] কম্প অন্থুতব করে। জমশং অধিক গ্রঙ্গাপ 

ও অন্তান্ত বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। পরিশেষে 
জঙ্িল্, র্ক্তলাব, উদরাময় বা শ্বালযচ্ছ, দ্বার! মৃত্যু হুইয়। 
থাকে। বংপিঞ আক্রান্ত হইলে রোগী কাঙিয়েক স্থানে 
অশ্বচ্ছন্দত! ও বেদনাম্থভব করে। 

, সচরাচর জাছু, কনুই, গুল্ফ ও মণিবন্ধ সন্ধি সকল আক্রান্ত 

হয়; কিন্ত অন্তান্ট গ্রথ্থিও পীড়িত হইয়! থাকে । ক্রমশঃ অনেক: 

গুলি সন্ষিতেই প্রদাহ জগ্মে। সময় সময় এক সন্ধির প্রদাহ 

হাসপ্রাপ্ত হইন্কা! অন্ত সন্ধির প্রদাহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সর্বদা, 

উভয় পার্খের সম সন্ধি সকল সমভাবে আক্রাস্ত হইতে দেখ! যায়। 

পীড়িত সন্ধি স্ফীত, উত্তপ্ত, বেদনাধুত্ত এবং লোহিতাভ হয়। 

চতুষ্পার্থন্ব বিধান লিরমের দ্বার! স্ফীত এবং তথাকার চর্ম অঙ্কুলি- 
চাপে নত্ত হয়। অঙ্গচালনায় ও রজনীতে বেদন! বৃদ্ধি পায়। 

বেদন| কন্কনে এবং ফ্ময় মময় উহ! এরূপ অসন্থ হইয়া উঠে যে, 
তজ্জন রোগী করন করিতে থাকে ।' জন্ধি অধিক স্ফীত হইলে 

কখন কখন বেদন৷ হাম পায়। | 
সর্বদা এগ্ডোকার্ডাইটিম্, পেরিকার্জাইটিস্, নিউমোনিয়া, এবং 

প্রিলি উপস্থিত হইক্জা থাকে । স্ত্রী জাতির অপেক্ষা পুরুষ বাতির 
মধ্যে অধিক সংখ্যায় পেরিকার্ডাইটিস্ দৃষ্টিগোচর হয়।. কারণ 
বয়স্ক পুরুষের! সর্বধ! কটকর ব্যবসায় অবলম্বন করে। কোন 

কোন স্থলে পেরিটোনাইটিস, মেনিঞ্জাইটি্, কোরিয়া, টহ্দি- 
লাইটিদ্, অফ থালমিয়া, স্থে(রোটাইটিস্ বা আইরাইটিদ দেখা ৰ 
যায়। এরখিমা, আর্টিকেরিয়া, পপিউরা! প্রভৃতি চর্মরোগ দৃষ্টি- 

গোর হয়। প্রত্যহ হৃৎপিও পরীক্ষা কর! উচিত। যুবকদিগের 

ইংপিও সর্বদা আত্বাস্ত হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, হত" 

পিওর ভাল্ত্বের উপরিস্ু ফাইরিন্ চুর্দসকল উপচ্ছত্রাকারে 

চাগি হইয়া! সন্তিষ্কে আরস্ক। হইলে ফোসিযা, উপস্থিত, হইতে 

পারে ৭. -সাঁধারগা। শিশুছিণেরই কোরিয়], হইয়া থাকে) নিধি ও 

৮:১০ বিশেষতঃ সগ্ষি বা শত 
হর 6 নে " রি এ» ্ 
টি নিতু লৈ পো 

তে 
৬1৭ 
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রি, 1 ও 

গে ইটের এ 
টা মা: রি হরির 

“গাউট, এনিসিটাস। পানির, নং সইটলোদিস 
রিল সিং কিতা ও ডেবুজরে “ছি, এই” কোর ভর হয়। 
প্রথম পড়ায় সহিত পার্থক্য গশ্ঢাৎ বর্ণনীয়।  এরিষিসর এব 

ডেসকজয়ের স্কায় গাতে পিদ্তানি বহিগত হয়। টি চিনোসিস্ রোগে 
অত্যান্ত হূর্বলতা, উয়াময় ও বিকারের লক্ষণ সকল শী উপস্থিত 
হইতে দেখা যায়। রিলাপাসং ফিডায়ে রোগী পুনঃ পুন! 

জাক্রান্ত হইয়া থাকে। পারিমিয়া গীড়ায় নানা স্বানে ক্ফোটৰ 
হয় এবং ইনফ্রএক্সায় সঙ্গি দেখা যায়। 

এই রোগের সাধাধণ ভোগকাল-_৩ হইতে ৬ সপ্তাহ। 

প্রবল ধাতরোগ প্রায় আরোগ্য হয়; কিন্তু উত্তাপাধিফ্য, 

প্রলাপ, আক্ষেপ, অচৈতন্ত, হৃৎপিণ্ড বা ফুস্ফুসের নানাবিধ 

পীড়া ও বিকারের অন্তান্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে গুরুতর . 

বল! যায়। ইহার গতির মধ্যে কোরিয়। উপস্থিত হইলে রোগ 
প্রায় সাজ্ঘাতিক হয়। 

২ রোগীকে ফ্লানেল কিংবা অন্ত কোন উষ্ বন ব্যবহার 

করিতে পরামর্শ দিবে। পীড়িতাঙ্গ বালিশের উপস্ন স্থিরভাবে 

রাখ! কর্তব্য । গাত্রে কোন প্রকারে শীতল বাধু লাগাইবে না, 

হৃৎংপিও পরীক্ষার জন্ত অঙ্গরাখায় একটি ছিন্্র রাখা, কর্তব্য এবং 

তক্সধ্য দিয়! প্রতাহ ষ্টেথেসকোপ ছার! আধাত শ্ররণ করিবে। 
পিপাঁস! নিবারণার্থ লেমনেড , বাণিওয়াটায়, কিংবা. বরফ দিবে। 

উত্তাপ দুর করিৰার জন্ত উ্ণ বাথ, কিংবা টফিস্ বাথ এবং 
উত্তাথ!ধিক্ক্য থাকিলে ওয়েট প্যাকিং কিংঙ্কা কোল্ড, বাথ 

বাবহাধ্য। 
অনেকে বলেন, স্তালিসিন্, স্তাঁলিসিলিক্ এলি, কিংবা! 

'ালিমিলেট, অব. মোড়া ১* হইতে ২* গ্রেণ মাঝ, ৩।৪ 

ঘণ্টা অন্তর দিলে বিলের উপকার দর্শে। কিন্তু পীড়ার সকল 
অবস্থায় উহা! ব্যঘহার রর] বায় ন1।. বিকাদের লক্ষণ সফল, 

উপস্থিত থাকিলে, ক্রিংব স্বংপিও আকাত্ত হইলে উদ্াধের 

বার কাপকার হইতে পারে। উত্ভাপাধিকা থাকিলে এমং 

বাধ সামান্ত. হইলে উক্ত উবধ বকর. বোন]. খু উত্বাণী 

এফ ফি কোন- জোন সন ছগের কগকার : 



অনেক চিকিংসক 

বরা _.একোনাইট্, ডিজিটেলিস্, এন্টিপাইরিন ও ভেরেটিন 

প্রত্ৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্ত এ সকল ওধধ সাবধান 

পূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত। এই রোগে ক্ষারীয় ওধধসমূহ বিশেষ 

উপকারী । তন্মধ্যে পটাশ সম্বন্ধীয় লবণ সকল বিশেষতঃ বাই- 

কার্ব, নাইটাস্, নাইট ও আইওডিড্, এবং ফম্ছেট ব| বেন- 
জয়েট অব. এমোনিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। সময় সময় লেবুর রসেও 

উপকার দর্শে। বেদনার জগ্ত অহিফেন ও মফিয়া ব্যবহার্য । 

ব্তাত্ত উধধের মধ্যে টাইমিথিলেমাইন্ ইকৃথিয়ল, টিং আর্গট, ও 

টিং এক্টিয়া! রেসিমোসা বিশেষ উপকারী । জরের কিঞ্চিৎ বিরাম 

হইলে কুইনাইন্ দ্বেওয়া আবশ্যক। পূর্বে রক্তমোক্ষণ ও 

পাঁরদথটিত ওষধ ব্যবঙ্গত হইত, এখন সে আসুরিক চিকিৎসা- 
পরিত্যস্ত হুইয়াছে। কেহ কেহ কল্চিসাই দিয়া থাকেন) 

কিন্ত হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে উহ! ব্যবহার করা বিধেয় 

নহে । পীড়া কঠিন ও বিকারযুক্ত হইলে উত্তেজক ওষধ এবং 

নুর! দেওয়া যাইতে পারে। যথানিয়মে উপসর্গা্দির চিকিৎসা 

করা আবশ্তক। কেহ কেহ শ্তালল্ দিতে পরামর্শ দেন। 

কোন কোন চিকিৎসক স্ফীত গ্রন্থিতে জলৌকা বসাইতে 

পরামর্শ দেন; কিন্ত তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। পীড়িত 

স্থানে নাইটার বা পপিহেড ফোমেণ্টেষণ করিবে; বেলেডোনা 

বা ওপিয়াই লিনিমেন্ট মর্দন অথবা অহিফেন বা বেলেডোনার 

পুল্টিস্ সংলগ্ন করিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। কেহ কেহ 

পীড়িত গ্রন্থি শ্তালিসিলেট অব. সোডা লোসন ছারা! আরজ 

রাখিতে পরামর্শ দেন। অপর গ্রস্থকারের! তহুপরি কোল্ড 

কম্প্রেন দিতে বলেন। পীড়া অপ্রবল হইলে গ্রন্থির উপর 

লাইকর এপিস্পাষ্টিক্স্ লেপন কিংবা! এমোনিআকম্ প্লীষ্টার 

দ্বারা পটা দিবে। গ্রস্থিমধ্যে অধিক সিরম বা পুয় জন্মিলে 

এস্পিষ্বেটার দ্বারা উহা বহির্গত করা উচিত। জরোপশম ও 

বেদনা হল হইলে কড়লিভার অয়েল ও টিং ষ্টিল ব্যবহার 

করা বিধেয়। 
পথ্য _ছৃপ্ধ, সাগুড এবং মাংসের ঝোল ইত্যাদি। 

॥ সোডি সালিসিলেট ১৯ গ্রেণ 

টিং এক্টিয়! রেসিমোসা ২* ফোঁটা 

ইন্ঃ সিক্ষোন। ১ ওঁগ্ন 

অবস্থানুসারে ৪ ঘণ্টা অস্তর অথবা দিবসে ৩ বার। 

7 পোটাশি বাইকার্ব ২০ গ্রেণ 

টিং একটিয়! রেসিমোসা ২, ফ্কোটা 

টিং হায়সায়েমস, ১৪ ও 

ডিঃ সিক্কোনা ১ ও . 

৫11 ৮ 

উত্তাপ নিবারণার্থ অন্ঠান্ত অর্ধলাদি্চ উদ) 1 

৭৩ 

এফ মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর । হু 

1 পোর্টাশি আইওভিড, ৫ হণ 

ডিঃ সার্জা ১ ওক্দ 

এক মীত্রা দিসে ও বার । যদি ঘুম না হয় তাহ! হইলে, 
রজনীতে নিদ্রাভিভূত করিবার জন্ত 
চট. পলভ ডোভারি £€. ওত এক মাত্রা। অথব। 
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জল ১ ওগ্ন 

রাত্রিতে নিদ্রার সময় দিবে । 

অগ্রধল বাতরোগ ৫০৮-5০৪6১ মা7৩ঘ0া501%0-) 

অপ্রবল বাতরোগে একটি ব! হুইটি গ্রন্থি অধিক দিন পর্যন্ত 

আক্রান্ত থাকিতে দেখা যাঁয়। ঈষৎ জরের লক্ষণ সকল বর্তমান 

থাকে । গ্রন্থিগুলি পরিবন্তিত বা বিকৃত হয় না । সামান্ত কারণে 

বেদন। বৃদ্ধি পায়। রোগীর স্বাস্থ্য যেরূপ থাক উচিত, তাহার 

অপেক্ষা অনেক কম থাকে । প্রবল বাতরোগের চিকিৎসার 

নায় ইহাতে ওধধাদি ব্যবস্থা করিবে। 
পুরাতন ঘাতয়োগ (01710019 81601780187) 

সচরাচর বৃদ্ধদিগেরইএই ব্যাধি জন্মে। ইহা লময়,সমগষ 

তরুণ বাতরোগের পরিণাম ফলে উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহাতে 

গ্রন্থিনকল স্থূল ও দুঢ় হয় এবং রোগী গমনাগমনে যন্ত্রণা বোধ 

করে। রাত্রিকালে এবং শীত ও বর্ধার সময় এ বেদনা ও 

লক্ষণসমূহ বৃদ্ধি পায়! কখন কখন বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিঞলি 

বিকৃত হয়, উহাকে গেঁটে বাতও (00099108610 99801) বলে । 

এই রোগে গাত্রে ঠাণ্ডা লাগান অনুচিত। ফ্লানেল গ্রতৃতি 

উষ্ণ বন্ত্র পরিধান করা আবশ্তক। উষ্ বা টকিস্্ বাথ, এবং 

গদ্ধক, লবণ ও ক্ষার প্রভৃতি প্রব্যযৌগে গান কর্তব্য । পীড়িত 

গ্রন্থির উপর কোন উত্তেজক বা এনোভাইন ওষধ (কাম্ষার 

ওপিয়াই, বেলেডোনা বা একোনাইট, লিনিমেপ্ট ) মর্দন কর! 

উচিত। আভ্যন্তরিক বধের মধ্যে পো্টাশি আই ওডিড,কড.লি- 

তার অয়েল, ফেরি-আইওডাইড., গন্ধক, সার্জা, টিং এক্টিয়া 

রেসিমোসা ও গোয়েকম প্রভৃতি ব্যবহাধ্য । সময় সময় গ্রন্থির 

উপর ব্রিষ্টার কিংবা! টিং আইওডিন্ প্রলেপ দেওয়া যায় । 

এম্পাট্ম্ এমোনিআকম্ বা মার্কিউরিয়েল্ প্লাধীর হবার! গ্রন্থ 

্রাপ করিৰে। গ্রস্থিতে গন্ধক গুঁড়া মাথাইয়া তছুপরি দ্লানেল 

ব্াণ্ডে বন্ধন করিলে বেদনা নিবারিত হয়। কখন কখন 

ভবিরাম তাড়িত শ্রোত দিলে ও গাত্রে নিয়মিত মর্দন করিলে 

উপকার দর্শে। রোগীকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গ চালনা করিড্রে 

পরামর্শ দিবে। বুরোপীয় চিকিৎসকেরা হারোগেট* ভিচি প্রস্থৃতি 

ধাতু মিশ্রিত জল পান করিতে পরামশ দেন। 



স্০০০স্মস্পরেপকক্্০ থপ কি 

পৈশিক বাত 006581615০1 2)980018: 10600)8080,) 

পেশীর ক্রিয়াধিক্যের পর অথবা শীতল বায়ু সংশ্ৃষ্ট হইলে 
পৈশিক বাত জন্মে । এই রোগ সর্বদা কৃষক ও দুর্বল জ্ীলোক- 

দিগের হুইয়া থাকে। রজনী কালে ফিংব! অকন্মাৎ এই পীড়া 

'আরস্ত হয়। পীড়িত পেশীতে বেদনা ও আকুষ্ঠতা থাকে, 

স্পর্শে বাঁ সঞ্চালনে তাহা! বৃদ্ধি পায়। তরুণাবস্থায় উত্তাপ 

লগ্নে বেদনা উত্তেত্ধিত হইতে থাকে । কখন কখন পেশতে 

স্পনন বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগী পীড়িতাঙ্গ স্থিরভাবে 
রাখিতে ইচ্ছা করে। কোন কোন স্থলে পীড়িত পেশীর উপর 

ক্রমাগত চাপ দিলে উপশম বোধ হয়। জয়ের লক্ষণ সকল 

থাকে না; কিন্তু অনিদ্রা ও বেদনার জন্য যোগী কিঞ্চিৎ অনুস্থতা 

বোধ করে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় না। প্রবল অবস্থা অল্পদিন 

মাত্র থাকে। তৎপরে পুরাতনাবস্থায় পরিণত হয়। অগ্রব্ল 
অবস্থায় উত্তাপ সংলগ্ন করিলে বেদনা উপশমিত হয় বটে 

কিন্তু বর্ধাকালের বাধু সংলগ্ন উহ! বৃদ্ধি পা । এই পীড়া পুনঃ 

পুনঃ হইতে পারে। 

স্বানভেদে ইহ! বিবিধ নামে পরিচিত) মন্তকের পেশী 

আক্রান্ত হইলে তাহাকে কেফেলোডিনিয়া ( 09100195018 ) 

বলে। গলার পেশীতে হইলে টটিকোলিস (101116005) ব! 

রাইনেক্ ( %7)06০8)) পৃষ্ঠদেশের পেশী আক্রান্ত হইলে 

ডর্শোডিনিয়া (109৮৪9০900৯ )) কটিদেশের পেনীতে হইলে 

নন্বেগো (1550009৮০)) এবং বক্ষের পার্শ্ব পেশী আক্রান্ত 

হইলে প্ল,রোডিনিয়া ( 01৩87015015) বলা যায়। ইহাদের 

মধ্যে কয়েক্টির বিষয় বিস্তারিত রূপে আলোচনার যোগ্য। 

কখন কখন বক্ষের বাম পার্থর নিম্নভাগের পেশী 

এবং ইন্টার কষ্টেণ্স, পেক্টোরাল্স্ ও সেরেটস্ ম্যাগৃনস 

প্রভৃতি মাংসপেশী আক্রান্ত হয়। নিশ্বাস গ্রশ্বাসে এবং কাঁসি- 

বার বঝ! ঠাচিবার সময় উহ্থার বেদন। বুদ্ধি পায়। কখন কখন 

পলরিসির সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। কিন্ত প্ল/রিসিতে জরের 

পৃঙ্ষণ ও মর্দন (৮1999) বিস্তমান থাকে | সময় সময় উত্তে- 

ক কাশির জন্য যক্মারোগাক্রাস্ত ব্যক্তিদিগের উভয় পার্থেও 

এইরূপ পীড়িত হইতে ৫দখা যায়। 

লম্বেগো--ইহাতে কটিদেশের এক পার্থে কিংবা উভয় পারছে 

সর্বদা কন্কনে বেদনা থাকে । উহা অঙ্গচালনায় তীক্ষ বা 

অঙ্ত্রাঘাতবৎ বেদনায় পরিণত হয়। রৌগী উত্থান 'ও উপবেশন- 

কালে অত্যন্ত যন্্রণ। অনুভব করে; পার্খপরিবর্থনে অক্ষম, 

' মেরুদণ্ড দৃঢ় ও বক্র করিয়া চলিতে হয়। চাপদ্থারাঁ এবং 

অধিক স্থলে উত্তাপ কর্তৃক বেদনা বৃদ্ধি পায়। 

রাইনেক-_-ইহাতে সর্বদা মন্তকচালক পেশ্ট আক্রান্ত 

' | হইয়া ' থাঁকে। রোগীর স্বন্ধ একপার্থে বক্র এবং সধ্শালনে 
তাহাতে বেদন! উপস্থিত হয়। এতম্যতীত কথন কথন প্লান্টার 

ফাসিয়া, ডায়েফ্রাম্ ও চক্ষর্গেলেকের পেশীও আক্রান্ত হইতে 

পায়ে। 

তরুণাবস্থায় পীড়িত পেশী স্থিরভাবে রাখ! কর্তব্য। প্ুরো- 
ডিনিয়ায় আক্রান্ত পার্খ একথঞ্জ প্রশত্ত ট্িকিং প্রীষ্টার দ্বার! 

স্রাপ করিবে । লন্বেগে৷ পীড়ায় এম্প্রাষ্টরম্ ফেরি দ্বারা স্বাপ 
করিয়া তদুপরি ফ্লানেল্ ব্যাণ্ডেজ, বঙ্ধন করিয়া রাখ) উচিত । 

অন্যান্ত প্রকারে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, তার্পিণের সেক অথবা পপিহেড্ 

ফোমেন্টেষণ বিধেয়। শুক উত্তাপ হ্বারা বেদনা বৃদ্ধি পায়। 

কখন কখন কোমল ভাবে মর্দন দ্বারা উপকার দর্শে। লব্বেগো 

পীড়ায় মর্ষিয়। ইঞ্জেক্সন্ করিলে বেদনার উপশম হয়। কোষ্ঠ 
পরিষ্কারার্থ আভ্যন্তরিক বিরেচক ওঁধধ দিবে । তৎপরে পোটাশি 

বাইকার্ব বা আইওডিড. কিংবা সোডি সালিসিলেট সেবনীয় 

এবং রাত্রিকালে অহিফেন দিবে। ঘর্দ করণার্থ উ্ণ পানীয় ও 

বাষ্প স্নান (৬৪7,০01 18007) ব্যবহার করা যায় । কোন কোন 
স্থলে আর্্র বা শু কাপিং (বাটীবসান ) ও জলৌক৷ লাগাইলে 

উপকার হয়। 

পুরাতনাবস্থায় ক্লোরাইড. অৰ্. এমোনিয়া, পোটাশি 
আইওডাইড, গোয়েকম্, মেজিরন, আর্সেনিক, নান! গ্রাকার 
বালসাম্, কল্চিকম্, টিং এক্টিয়া রেসিমোসা এবং মেজেরিয়ান 

প্রভৃতি বিধেয় । 

পুরাতন রোগে প্রদাহাস্বিত স্থানে টিং আইওডিন, 

ব্িষ্টার, নানাবিধ মর্দন, তাড়িত আোত এবং করিগাম্স, 
(0০%11%40,5 ) লৌহপাত্র প্রভৃতি সংলগ্ন করা যায়। 

গণোরিয়াজদ্ বাতরোগ (স০০০/)17৪%] চ১৩০2100-) 

গ্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে একপ্রকার বাতরোগ 

হয়। ডাঃ গ্যারড্ (7). 99:7৩) উহাকে পাইমিয়ার সদৃশ 
গীড়া বলিয়া উল্লেখ করেন, বিস্ত ডাঃ হচিন্সন্ (70৫, 

[19০))11050 ) ইহাকে গ্রকৃত বাতরোগ বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন । 

সচরাচর জানুসদ্ধিই আক্রান্ত হইতে দেখ! যায়) কিন্তু অন্তান্ত 

সন্ধিও গীড়িত হইতে পারে। জান্ুর মধ্যে প্রদাহজনিত লিম্ফ 

ও সিরম্ নিঃস্থত হয়। পীড়িত সন্ধি দেখিতে স্্ীত, চাক্চিক্য- 
শালী এবং আকৃষ্ট) কদাচ পুয় জন্দে। এই পীড়া! বারংবার 
হয় এবং সন্ধি মধ্যস্থ লিগেমেন্ট ও কার্টলেজ ক্ষত হওয়াতে 

্রস্থিনমূহ বিকৃত দেখায়। কথন কখন অঙ্গসঞ্চালনে রোগী 

তন্মধ্যে ক্রারিং স্পর্শ অনুভব করে। সময় সময় অচলসন্ধি 

( &00))010818 ) উপস্থিত হয়ু। 



০০০ শশী পিস ও পপি শী সীট শশী 

সাধারণ লক্ষণের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা, তূর্বলতা ইত্যাদি 
প্রকাশ পায়। এই পীড়ার ভোগকালের মধ্যে এপ্ডোকার্ডাইটিস্, 
পেরিকার্ডাইটিস্ এবং প্ল/রিসি উপস্থিত হইতে পারে। এপ্ডো ার্ডা- 
ইটিস্ হইলে প্রায় এপ্ডোকার্ডিয়মের মধ্যে ক্ষত উপস্থিত হয়। 

_ জাম্থ আক্রান্ত হইলে উহ মাকেন্টায়ার কৃত বাড়ের (810. 

[06018 91108) উপর রাখিয়া ফোমেণ্ট করিবে। প্রমেহ 
থাকিলে প্রথমে তন্নিবারক ওঁষধ প্রয়োগ করা উচিত ও রাত্রি- 

কালে ডোভার্স পাউডার দিবে । রোগী ছূর্বাল হইলে সবুর] পরে 

পোটাশি আইওডিড্ এবং বাতরোগের অন্তান্ত ওধধ সকল 
ব্যবস্থেয়। রোগ পুরাতন হইলে গ্রন্থির উপর কোন প্রকার 

লিনিমেন্ট মর্দন কর! উচিত, এবং গ্রন্থি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চালন 

করা আবশ্তক। গ্রন্থির মধ্যে পৃয় জন্মিলে এস্পিরেটার নামক 

যন্দ্বারা বহির্গত করিবে। 

রূসাটয়েড, আর্থাইটিগ্ (01368708010 7৮7008-) 

ইহাকে রুমাটিজম্ ও গাউটের মধ্যবর্তী গীড়া বলা যায়। 

ইহাতে প্রথমোক্ত পীড়ার ন্যায় হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় না, কিংবা 

শেষোক্ত ব্যাধির মত সদ্ধিতে অস্থিস্ফীতি পাওয়া যায় না। এই 
রোগে সন্ধিসমুহ ক্রমশঃ বিকৃত হইতে দেখা যায়। এই রোগের 

অপর নাম আর্থীইটিস্ ডিফল্দান্স, (80)01018 109197100808-)1 

২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক এবং ছূর্বল ও দরিদ্র 

ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া! থাকে । 

ঠাণ্ডা লাগা, আঘাত পাওয়া, মনন্তাপ, চিন্তা ঝ 

মস্তিষ্ষে ধাকক। অথব। অন্তান্য কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। 

গীড়িত সদ্ধির সাইনোভিয়েল্ বিধান দেখিতে আরক্তিম ও 

স্থল, অধিকাংশ কার্টিলেঞ্জ ও লিগেমেন্ট ক্ষতযুক্তু, অস্থির 

শেষভাগ চাঁকৃচিক্যশালী ও বিবদ্ধিত এবং স্থানে স্থানে গজদন্তের 

্টায় শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ় দেখায় । এই পীড়ায় অনেকানেক পেশীকে 

বিশেষতঃ ডেপ্টয়েড., স্কদ্ধের ব্রিকোণপেশী ইপ্টারোসাই এবং 

ফিমার অস্থির নিম্ন ভাগের পেশী সকলকে অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত 

হইতে দেখা যায়। 

এই গীড়া অপ্রবল ঝা! পুরাতন অবস্থায় উপস্থিত হইতে 

পারে । ডাঃ স্পেন্সার এই পীড়র লক্ষণগুলিকে চারি 

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন--১, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য । 

২, চর্দের বিশেষতঃ চক্ষুর চতুষ্পার্থ্ে কৃষ্ণবর্ণ এবং মন্ত্রকের অগ্র- 

ভাগে লীতবর্ণবিবর্ণতা । ৩, ভামোমোটার নার্ডের পরিবর্তন 

সন্ত চর্মের ও হন্তের শীতলতা! | ৪, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মণিবন্ধে বেদনা । 

অগ্রুবল হইলে অনেকগুলি গ্রন্থি আক্রান্ত এবং এঁ গুলি দেখিতে 

লালবর্ণ, স্কীত ও চাক্চিক্যশালী হয়। রোগী এ সকল স্থানে 

ব্দেনা ও অপরৃষ্টতা বোধ করে এবং জরের লক্ষণসমূহ উপস্থিত 

বাতব্যাধি 

থাকে) কিন্ত রূমাটিজমের মত অত্যন্ত ধর্ম কিংবা হৃংপিও 

আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। রোগ পুরাতনাবস্থায় উপস্থিত 
হইলে প্রথমে একটি গ্রন্থি স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত হয়। 
১ হইতে ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রদাহ হাঁস পায়। কিন্তু পুনরায় 

অল্প দিনের মধ্যে এ সমুদয় লক্ষণ উপস্থিত ও অন্যান্য সন্ধি 

আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। গ্রস্থিনিচয় ক্রমশঃ বক্র ও বিকৃত 

হয়। হস্তের মাংসপেশী ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়। ওয়েষ্টিং পাল্সির সহিত 
এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল 

উচ্চ, দৃঢ় ও বিকৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য রোগী গমনাগমনে 
অসমর্থ হয়। সময় সময় হ্বস্থি ও সার্ভাইকেল ভার্টিত্রার 

সন্ধি আক্রাস্ত হইতে দেখ! যায়। 

সাধারণ লক্ষণের মধ্যে পীড়ারস্তে সামান্ত শীত বোধ, জর, 

ক্ষুধামান্দা, অনিদ্রা, অস্থিরতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। রজনীতে 

বেদনা বৃদ্ধি পায়। রোগ পুরাতন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত 

দুর্বল ও শীর্ণ হয় এবং অজীর্ণের লক্ষণ সকল বিস্তমান থাকে ॥ 

এই রোগ গাউট ও রূমাটিজম বলিয়। ভ্রম হইতে পারে; 

ইহাদের পরম্পর পার্থক্য প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

অপ্রবল পীড়া প্রায় আরোগ্া হয়। পুরাতন হুইলে 

আরোগ্য হওয়া কঠিন; কিন্তু রোগী বহুদিবস পধ্যন্ত জীবিত 

থাকিয়! রোগভোগ করে। 

রোগীকে সর্বদা উষ্ণ বস্তি পরিধান কবিতে উপদেশ দিবে। 

ওউধধের মধ্যে কুইনাইন্, কড্লিভার অয়েল, সিরপ ফেরি 

আইওডিড, পো্টাশি আই ওডিড৬ আসে'নিক, গোয়েকম্, টিং 

এক্টিয়! রেসিমোনা টিং সাইমিসিফিউগা, ধাতব জল এবং পৌহ 

ঘটিত ওঁধধ সকল উপকারী। স্কীত ও বেদনাসুক্ত স্থানে টিং 

আইওডিন, কার্বনেট অব. সোডা বা লিথিয়া লোসন এবং 

নানা প্রকার লিনিমেণ্ট দেওয়া! যাইতে পারে। মাংসপেশা 

ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ই্রিকৃনিয়া ও তাড়িত শোন ব্যবহার করা 

কর্তব্য ব৷ নিয়মিতরূপে মর্দন আবশ্তাক; আহারার্থ লঘুপাক অথচ 

বলকারক ও তরল দ্রব্য ব্যবস্থেষ। সময় সময় কিঞিৎ সুরা 

দিবে। মধ্যে মধ্যে গীড়িত অঙ্গ সামান্তভাবে সঞ্চালিত করিবে। 

ক্ষুদ্র সন্ধির বাড ঘা! গ1উট, (0০1-) 

ইহ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদ্ধিতে একপ্রকার বিষজনিত প্রদাহ । এই 

গীড়ায় রাক্তে ইউরিক এসিডের আধিক্য ব্েখ! যায় এবং 

গীড়িত গ্রন্থি মধ্যে ইউরেট, অব. সোডা সঞ্চিত হয়। 

এই রোগের অপর নাম পোড়াগ্রা €1১909£70 ) 

উক্ত ব্যাধির নিদান বিষয়ে চিকিৎসকগণ হিন্নমতাবলম্বী। 

ডাঃ গারড (1)৮ 99704 ) বলেন যে, এই পীড়ায় রক্ত- 

মধ্যে ইউরিক এসিডের ভাঁগ অধিক হনব এবং তাহ! নিয়সিত- 
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প্ূপে দগ্ধ না হুইয়। সন্ধি বিশেষে সঞ্চিত হইয়া থাকে। 

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গীড়িত ব্যক্তির 
শোণিত, মূত্র, ব্রিষ্টারের রস এবং কখন কখন উদরী রোঁগজনিত 

সিরমের মধ্যে উক্ত ইউরিক এসিড. পাওয়! যায়। আবার 
অপর শ্রেণীর চিকিৎসকগণ বিশেষতঃ ডাঃ অর্ড, (1)7 09:3) ও 

ডাঃ ৃষ্টো (1)৮ 81519৭) বলেন যে, বিধান বিশেষের 

অপরৃষ্ঠতা হেতু তথায় প্রথমে ইউরেট, অব. সোডা! উৎপন্ন হয়; 

এবং তথা হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া কর্ণের ও অন্থান্ত কাটি- 

লেজে সঞ্চিত হইয়া থাকে। 
ইহা একটী কৌলিক গীড়া। ৩০ বংসরাধিক বয়স্ক পুরুষেই 

সার্দারণতঃ আক্রান্ত হয়। কখন কখন এক পুরুষ ছাড়িয়! 

পরবতী পুরুষে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ইহার 

বিষাক্ত পদার্থ মাতৃরক্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোন 

ব্যকি'র এই পীড়া থাঁকিলে তাহার পৌব্রগণ অপেক্ষা দৌহিত্রেরা 

অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হইয়াছে । অধিক পরিমাণে মাংদাহার 

3 মদ্যপান (বিশেষতঃ পোর্ট বিয়ার প্রভৃতি ) জন্য, বিলাস- 

পরায়ণতা ও আলগ্ত ব্যক্তি শীত প্রধান দেশে বাঁ আর স্থানে 

»বাসহেতু, বসন্ত '9 বর্ধাকালে এবং যাহারা সীসের কর্ম করে, 

মথবা অগ্পবয়সে বিবাহ করে প্রভৃতি কারণে এই রোগ প্রধানত: 
উপস্থিত হইয়া থাকে। 

কখন কখন অধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, 

গাঁরে বিশেষতঃ ঘর্্মাবস্থায় শীতল বাপু লাগান; গ্রস্থিতে 

আঘাত; অতি ভোজন; এবং ক্রোধ, শোক, অতিশয় উল্লাস 

ইত্যাদিতে এই রোগ প্রকাশ পাঁয়। 

সচরাচর পদের বৃদ্ধান্ুলির গ্রন্থি বিশেষতঃ মেটটোর্সো 

ফেলেজিয়েল্ (0166918750-710087)868] ) গ্রদেশ আক্রাস্ত 

১র। তখন উহা! দেখিতে শ্িত ও লালবর্ণ। কোন কোন স্থলে 

অন্যান্ত সন্ধিতেও প্রদাহের চিহ্ন থাকে । প্রথমে গ্রস্থিস্থ কার্টি- 

লেজের উপরিভাগে ইউরেট অব. সোডা সুক্াকারে সঞ্চিত 

হয়) পরে তথাকার লিগেমেন্ট ও লাইনোডিয়েল বিধানসমূহে 

ক্রমশঃ সঞ্চারিত ও সংগৃহীত হয় এবং সেইগন্য সদ্ধি সকল দৃঢ় 
এ বিকৃত দেখায় । কখন কখন টোফাই 'সকল চত্বর বিদারণ | 
করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে । সময় সময় কর্ণ, নাসিকা, লেরিংস্ 
৭ অক্ষিপল্লবে প্ররূপ পদার্থ দু হয়। মুত্রযন্্থ স্কুচিত ও 

প্রদাহ্যুক্ত হয় এবং তাহার স্থানে স্থানে টোফাই নির্গত হইতে 

দেখা যাঁয়। 

গাউট, প্রধানত ছুই প্রকার যথা_-১ নিয়মিত বা রেগিউ- 

।র (1০:0187) এবং ২ অনিয়মিত বা ইরেগিউলার (077689- 

1) 01 বি 0-4810000187 )1 

[ ২৯২ ] 

নিন সিল ০৮৯ সি সপ 
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টি 
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নিয়মিত গাউট পীড়া অকম্মাৎ আরম্ভ হয়। সেই সময় 

পাকাশয় মধ্যে অল্লাধিক্য, বুকজালা, যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতি- 

ক্রম, হৃৎকম্প, শিরোবেদনা, শিরোধুর্ণন, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, 

আলম্, স্বভাবের পরিবর্তন, অনিদ্রা, স্বপ্রদর্শন, পদের 

পেশীতে ক্রাম্প, স্বাসকাশের মত নিশ্বাসপ্রশ্থাসে কষ্ট, অত্যন্ত 

ঘর্শ, স্বল্প মূত্র এবং মুত্রে প্রচুর তলানি দেখা যায়। কখন কখন 

রোগের পূর্বে বা রোগকালে মূত্রে এল্বুমেন পাওয়া যায়। 

আবার কোন কোন স্থলে উত্ত লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে না 

এবং রোগীর মানপিক ও শারীরিক স্বান্থযবিষয়েও বিশেষ কোন 

বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না । ফেবল মাত্র একটি বা ছুইটি সন্ধিতে 

কিছু অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। 
অনেক স্থলে রজনীর শেষভাগে অর্থাৎ রাত্রি ২ হইতে 

৫ ঘটিকার সময় পদের বৃদ্ধান্থুলিতে বেদন1 উপস্থিত হইয়! ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কোন কোন স্থলে বারংবার এ 

গ্রন্থিটিই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় 

অন্যান্ত ক্ষুদ্র সদ্ধিও পীড়িত.হইয়। থাকে। হস্তপদের বৃহৎ 

সন্ধি সকল কদাচ আক্রান্ত হয়। উহার বেদন! পাহন, বিদারণ 

ব| বিদ্বনবৎ এবং দিবসে কম হইয়া রাত্রিকালে বৃদ্ধি পাঁয় এবং 

শীঘ্ব অসহা হইয়া উঠে। বলবান্ ব্যক্তিদিগের রোগয্ত্রণ। 

অধিক হয়। সিরম সঞ্চিত হয় বলিয়া সন্ধি সকল স্ফীত; 

তথাকার চন্ম লালবর্ণ, উত্তপ্ধ ও চাক্চিক্যশালী এবং শির!- 

সমুহ প্রসারিত এবং ম্বীত স্থান অঙ্গুলি চাপে নত হয়। 

প্রদাহ ত্রাস হইলে ত্বক "খলিত হইতে দেখা যায় ও তথায় 

চুলকানি উপস্থিত হইয় থাকে। 
শীত ও কম্পের সহিত গীড়া আরম্ভ হয়। শরীর উত্তপ 

ও ঘর্মাবৃত থাকে; কিন্তু প্রবল বাতরোগের মত অত্যধিক ঘর 

দেখা যায় না। মুত্র স্বল্প ও কৃষ্ঝবর্ণ এবং তাহা ইউরেটুস্ দ্বারা 

পরিপূর্ণ। ্বভাবতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ গ্রেণ ইউরিক এসিড 

মুত্রের সহিত বহির্গত হয়। এন্প বোধ হয় যে, গেটে বাতরোগে 

ইউরিক এমিড্ অধিক পরিত্যক্ত হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক 

স্মমভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে । মিউরেক্সিড১11111010) 

পরীক্ষা বারা উহ! নির্ণয় কর! যায়। এতদ্যত্তীত মুত্রে আঁধক 

পরিমাণে গোলাপী বর্ণ কিংবা শৃফ্কির মত তলানি দৃষ্টিগোচর 

হয়। প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম হইয়া থাকে । অন্যান্ত লক্ষণের 

মধ্যে রোগী অনিদ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, কোষ্ঠবন্ধ 

এবং পদে আক্ষেপ দেখ! ঘায়। পাকাশয় ও যকৃতের ক্রিয়ার 

ব্যতিক্রম ঘটে। পরিশেষে ঘর্খ, উদরাময কিংব! অন্বচ্ছ মুত্র 

ত্যাগের পর জর ও বেদনার সম্পূর্ণ বিরাম হয়। 81৫ দিন 

অথবা ২৪ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাধির শান্তি দেখা যায়। পীড়া 



্ ২১১৯৯ 

বৎসরাস্তে পুনর্ববার উপস্থিত হইয়া থাকে | রোগ বদ্ধমূল হইলে 
বৎসরে ২ বা & বার হইতে পায়ে। 

এইরূপে পুনঃ পুনঃ ও পর্যায়ক্রমে রোগ হইলে পীড়া পুরা- 

তন হইয়া! দড়ায় এবং পীড়িত সন্ধি দৃঢ়, বিবর্ষিত ও বিকৃত 
দেখায়। তথাকার চর্ম বেগুনি এবং তাহা নীলবর্ণ শিরা ছারা 
বেষ্টিত হয়। সদ্ধি সকলের মধ্যে ইউরেট অব. সোডা সঞ্চিত 
হইয়! লোগ্রীকার ধারণ করে। তাহাকে চকষ্টোন বা টোফাই 

(1'০)/১1) অস্থিজ স্কীতি বলা যায়। পরিশেষে চণ্ব বিদীর্ণ হইয়। 
ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে পীতাভ পদার্থ বহির্গত হইতে 
থাকে। কখন কথন চন্ু, কর্ণ ও নাসিকার কার্টিলেজ সমূহে 

টোফাই সঞ্চিত হয়। সচরাচর কর্ণের পশ্চান্তীগেই ইহা দেখা 

দেয়। তথায় প্রথমে একটি জলগুটিক! উতৎপর হয়, পরে তাহা 
বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে এক প্রকার হুর্চনিভ শুত্র রস 

নিঃস্যত হইয়! থাকে । এ প্রকার ২৩টি গুটিকা হইয়! উক্ত 

বস গাঢ় হইলে মালার গুটিকাকার দেখা যায় । অধিক দিবস এই 

বাতরোগে ভূগিলে শরীর শীর্ণ, ছুর্বল ও পাংগু বর্ণ হইয়! যায়। 
সেই সঙ্গে হৃৎকম্প এৰং পেশীসমূহের স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ 

বর্তমান থাকে । সময় সময় নিদ্রাকালে দস্তঘর্ষণ ও সামাহ্া জর 

হয়। মুত্রে এল্বুমেন থাকে, কিন্তু তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ 

অপেক্ষাকৃত ন্[ন। গীড়িত ব্যক্তির দেহে গীতপর্ণিকা (আর্টি- 
কেরিয়া ), অরুণিক! ( এরিখিমা ), পামা (একজিমা) ও 

বিচর্চিকা (সোরায়েসিস) প্রভৃতি চর্মরোগ হইয়! থাকে | কোন 

কোন রোগীর নাসিকা পধ্যায় ক্রমে প্রত্যহ উত্তপ্ু ও লাল 

বর্ণ হইতে দেখ যাঁয়। 
অনিয়মিত ঘ। শ্বানান্থরগ।মী বাঁত। 

গেঁটে বাতরোগ সন্ধি সকলে প্রকাশিত না হইয়া শরীরের 

অপর বিধান আক্রমণ করিলে স্থানাস্তরগামী বাত বলে। ইহ! 

লুপ্ু (১801:588৭) এবং আভ্যন্তরিক 096:০০1৭97)0 ভেদে 

ছুই প্রকার। সন্ধি সকলে বাতের লক্ষণ সকল সামান্তভাবে 

থাকিয়া অন্থান্ত স্থানে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মপ্রেন্ড্ 
কহে এবং সন্ধি সকলে প্রকাশিত হইবার পর তাহা লুপ্ত হইয় 
স্থানবিকল্প (119%3৮,১1২) দ্বার! অন্তান্ স্থানে সঞ্চালিত হইলে 
তাহাকে রিট্োসিডেপ্ট গাউট কহে। 

ইহাতে স্ায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলে শিরোবেদনা, শিরোধূর্ণন, 

বু্ধির হাস, মৃগী ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়! থাকে । 

কখন কখন মেনিঙ্াইটিস্ বাঁ সন্গ্যাসরোগ আসিয়! দেখা দেয়। 

অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে বিবিধ গ্নাযুশূল, হস্তপদের কষ্টকর 
আক্ষেপ বা অবশতা! বর্তমান থাকে । কখন কখন কাটিন্ামুশুল 
(386০8) উপস্থিত হয়। 

চা ৭৪ 

বেদনা, অত্যন্ত বমন এবং সময় সময় ছূর্বলতা ও হিমাজের 

চিহ্ন প্রকাশ পায়। কথন কখন আহার করিতে কষ্ট এবং কোন 

কোন স্থলে অন্ত্রশূল বা উদরাময় লক্ষিত হয়। সময় সময় 

যকৃতের ক্রিয়ার ব্যস্তিক্রম ঘটে এবং উহাতে বসা জন্মে । জিহ্বা 
ও গলদেশে নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষতঃ জিহ্বার 

অভ্যন্তরে ফেদন। থাকে । 

হ্ৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডের স্থানে অস্বস্ছন্দতা এবং সময় সময় 

মৃচ্ছ ব! শরীর হিমাঙ্গ হইয়া যায়। হৃৎপিণের ম্পন্দন--কখন 

বা অতিমুছ ও বিরামযুত্ত এবং কখন বা ক্রত ও অনিয়- 

মিত; নাড়ী অত্যন্ত হর্বল ও ক্ষীণ থাকে। কোন কোন শ্থলে 

বক্ষঃশুল ( 481)01775790691778 ) পীড়া উপস্থিত হয়। তরুণ 

বাতরোগে হ্ৃংপিখের অভ্যন্তরে থে সকল পরিবর্তন ঘটে, 

ইহাতে তদ্রুপ হয় না|) কিন্ত হছেষ্ট মধ্যে শুভ্র শুত্র দাগ 
এবং ডাল্ভ গুলিতে প্রাচীন প্রদাহ বা অপর্ষ্টতার চিহ্ন 

বর্তমান থাফে। 
শ্বাসকাশ, শুষ্কাশ এবং কখন কথন এনম্ফিসিমা প্রভৃতি 

কাশরোগও হইতে পারে। শ্রেষ্সাতে ইউরিক এসিডের হঙ্ষ 

কণিকাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় অত্যন্ত হাচি হয়। 

ূত্রযস্ত্রস্বন্ধে পুর্ব নানা বিকৃতি উপস্থিত হইয়! থাকে ঃ 

তত্তীত প্রাচীন সিষ্টাইটিদ্ ও মুরে পাথরাদি আসিয়া দেখা দেয়। 
চর্শে পুরাতন এক্জিমা, গোরায়েসিসু, আরিকেরিসা, 

প্ররাইগো ও একনি গ্রভৃতি চর্মরোগ এবং কখন কখন 

আইরাইটিস্ বা দৃষ্টির ব্যতিক্রম সংঘটত হইয়া থাকে । 

রূমাটিজম্ ও রূমাটিক আর্থাইটিমের মহিত এই রোগের 

প্রম হইতে পারে । বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহাদেব পার্থক্য 

নির্দেশ কর! আবশ্যক । 
গেঁটে বাত রোগের প্রবল অবস্থায় কদাচ মৃত্যু হইয়া থাকে । 

কিন্তু আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমুহ আক্রান্ত হইলে বিপদ থটিবার সম্ভাবনা । 

পুনঃ পুনঃ ব! পধ্যায়ক্রমে কিংবা কৌলিক ভাবে হইলে শরীর 

ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। মুরযন্ত্রে পুরাতন প্রদাহ থাকিলে পীড়া 

কঠিন বলিয়া! জানিবে। 
রোগের পুনঃ পুন আক্রমণাবস্থায় রজনীতে একটি মৃছু বিরে- 

চক ব্টিকা (পিল কলপিস্থ কং ৩ গ্রেণ ও ক্যালমেল ২ গ্রেণ) দিয়া 

পরদিন প্রাতঃকালে বিরেচনার্থ সেনা ও সন্ট প্রয়োগ করিবে। 

এই পীড়ার বিশেষ উধধ কল্চিকম্। ইহা বাইকার্ধশেট, কিং 

এসিটেড অব. পটাশ, অথবা কার্ববনেট, অব লিখিয়ার সহিত 

মিশঅত করিয়া দিবে। জ্বর থাকিলে উপপিউক্ত ওষুধ সকল 

লাইকর এমোনিষা এমিটেটিসের সহি দেওয়া উচিত। 



উত্তাপার্ধিক্য থাকিলে এন্টিফেব্রিনঃ এ্টিপাইরিন ব! ফেন!- 

দিটিন স্বক্পমাত্রায় ব্যবহাধ্য। কখন কখন স্তালিসিলেট অব. 
সোডা দ্বারা উপকার দর্শে; পাইপারেজাইন বিশেষ উপকারী । 

চর্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্ত উষ্ণ পানীয় এবং উষ্ণ বাষ্প- 

স্নান ব্যবহার করা যাইতে পারে। বেধণা নিবারণার্থ অহিফেন 

ও মাফয়! প্রয়োজ্য । নিদ্রার জন্য পারয়্যান্ডিহাইড বা! সল্ফোনালু 
বিশেষ উপকারী। প্রথমে লঘুপাক আহার করিতে দিবে। 

রোগী দুর্বল হইলে স্থুপ, ছুগ্ধ প্রভৃতি বলকারক দ্রব্য ও স্থল্প পরি- 

মাণে বা্ি দেওয়া আবশ্তক। পোর্ট কিংবা বিয়ার মঞ্চ ব্যবহার 

নিধিদ্ধ। আক্রান্ত সদ্ধিগুলিতে ওপিয়াই, বেলেডোনা, কিংব। 

একোনাইট লিনিমেন্ট ম্দিনপুর্ববক ফ্লানেল দ্বারা আবৃত করিয়! 
রাখিবে। রক্তমোক্ষণ করা উচিত নহে) কিন্ত সময় সময় ব্রিার 

সংলগ্লে উপকার দর্শে। প্রদাহ হাস হইলেও ব্যাণ্ডেজ, বন্ধন করা 

বিধেয় ; কেন ন! তদ্দার! গাঁইটের স্ফীতি কমিয়! যায় । 

বিরাঁমাবস্থায় অথবা পুরাতন পীড়ায় রোগীকে সর্বদা 

ফ্ানেল পরিধান, নিয়মিত আহার ও ব্যায়াম করিতে 

পরামর্শ দিবে । কখন কখন ইহা দ্বারাও রোগারোগ্য হইয়া 

থাকে। অধিক মাংস, শর্করাযুক্ত দ্রব্য বা ফল কিংবা মদির! 

ব্যবহার কর! উচিত নহে । মাংসের মধ্যে মেষ ও পক্ষীর মাংস 

ব্যবহার করা যাইতে পারে । কেহ কেহ কেবল শাক সবজির 
তরকারী ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ক্ল্যারেট, মৌজেল 

বা সেরি অল্প মাত্রায় দেওয়া চলে, চা অথবা কফি সামান্ত পরি- 

মাণে ব্যবহার করিলে দোষ হয় না; বরং স্বল্প মাত্রায় উপকার 

দশে। অনেকস্থলে সাধারণ লবণের পরিবর্তে সৈদ্ধব কিংবা 

অন্য লবণ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। সর্বদাই 

পরিফার জল ব্যবহার করা উচিত। সোডাওয়াটার দেবন 

নিষিদ্ধ। চর্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য টকিদ্ কিংবা উদ 

জলে গা পৌছার মত ন্নান (7০1-120) করান যাইতে পারে। 

নিরন্তর কোন বিষয় চিন্তা বা রাত্রি জাগরণ কর! উচিত 

নহে। যে স্থানে সহসা বাঁযুর পরিবর্তন হয় না এরূপ উষ্ 

প্রদেশে বাস করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। বিরাম সময়ে 

কার্বনেট অব. পটাঁশ কিংবা লিখিয়ার সহিত ভাইনম্ অথবা 

এক্ট্াক্ট কল্চিকাই দিবসে ৩ বার সেবনার্থ দিতে পারা 
যায়। অন্যান্য উযধের মধ্যে কুইনাইন্, টিং বা ইন্ফিউজন্ 

'সন্কোন।, লৌহঘটিত ওঁষধধ সকল, আর্সেনিক, গোয়েকম্, 
পোটাশি আইওডিড বাঁ ক্রোমিড, বেঞ্রোয়েট অব. এমোনিয়া। 
দন্ফেটু অব. সোডা বা এমোনিয়া, না।ইটে,ট, অব. এমাইল, 
লেবুর রস ও বিবিধ ধাতব জল ব্যবহার্য । 

গীড়িত সন্ধির উপর এনোডাইন্ লিনিমেপ্ট স্থারা মর্দন এবং 

[ ২৯৪ ] 
শপ সাত ৮০০০০ ০ সপ পাশ পপ 

পুরাতন অবস্থায় পটাৰন্ধন করা উচিত। ক্ষত হইলে কার্বনেট্ 
অব. পটাশ বা লিখিয়ার লোসনে বস্ত্রথণ্ড আর্থ করিয়া তছুপরে 

জড়াইয়! রাখিবে। 

পীড়া সন্ধিস্থল পরিহারপূর্ববক কোন আত্ন্তরিক যন্ত্রে গমন 
করিলে সন্ধিস্থলে উত্তেজক .লিনিমেন্ট মদ্দন করা উচিত। মনি 

আক্রান্ত হইলে ইথার, মস্ক ও কান্ফার ইত্যাদি ব্যবহার কর! 

যাঁয়। কখন কখন গ্রস্থিতে ষ্রাপ বাধিলে উপকার দশে । 

1 পোটাশি এসিটাস ১৫ গ্রেণ 
ভাইনম্ কল্চিকম্ ১৫ ফোটা 

ইন্ফিউজন্ সিন্কোনা ১ ওন্স 
একমাত্র দিবসে ৬ ঘণ্টা অন্তর 

1 একন্াক্ট কল্চিসাই এসিটেট, ১ গ্রেণ 
পল্ভ ডোভারি ২ গ্রেণ 

একটা বটিক! দিবসে ৩ বার 

সামান্ত বাতরোগে মনমাপত্র অগ্যাতাঁপে সেঁকিয়া তাহাব 

রস প্রদাহযুক্ত গ্রস্থিসদ্ধিতে মর্দন করিলে উপকার দর্শে। কখন 

কখন কুলকাঠের বা! আকন্দ কাঠের আগুন জালিয়া সেই স্থানে 

সেক দিলে ফল হয়। অর্কপত্র বা কদসম্বপত্র সেঁকিয়া ফোল৷ 

গাইটে বাধিলে সন্ধির স্কীতি অনেক কমিয়! যায়। এরপ স্থলে 
কেহ কেহ পীড়াযুক্ত সন্ধিতে তার্পিণ তৈল, কর্পুর ও ছাচি 
সরিষার তৈল কিংবা কোন লিনিমেণ্ট মালিস করিয়া লবণ যোগে 

গেড়ো কচুর কচি পাত! খণ্ড খণ্ড করিয়া বাঁধতে পরামর্শ দেন! 

উহাতে সদ্ধিস্থলে সঞ্চিত বিকৃত রক্ত পরিস্কৃত হুইয়! পীড়! অনেকট। 

উপশমিত হয়। গদ্ধভাছুলিয়ার পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই 

বাম্পের শ্বেদ দিলে এই রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 

বাতশীর্ষ (লী) বাতন্ত শীর্ষমিব। বস্তি । (রাজনি”) 
বাতশুল (রী) বাতজন্য শূলরোগ । [ শৃলশব্দ দেখ । ] 

বাতশোণিত (রী) বাতজং শোণিতং ছুষ্টরক্কং যত্র। বাত- 

রক্তরোগ । [বাতরক্ত শব্দ দেখ। ] 

বাঁতশোণিতিন্ (ব্রি) বাতরক্তরোগী। 

বাতশ্লেক্ষজ্বর (পুং) জররোগভেদ ৷ ইহার লক্ষণ-_ 

“বাতগ্লেম্মকরৈবাতকফাবামাশয়া শ্রয়ৌ । 

বহিনিরস্ত কোষ্ঠাগিং রসগৌ জরকারিণৌ ॥ 

প্রাগুপে বাতকফয়োঃ স্তাতাং বাতকফজরে। 

স্তমিতাং পর্বণ1ং ভেদে নিদ্রাগৌরবমেব চ। 

শিরোগ্রহপ্রতিষ্ঠায়ঃ কাসস্বেদা গ্রবর্তনম্। 

সন্তাপে! মধ্যবেগশ্চ বাতশ্নেক্মঅরাক তিঃ |” পু 

(ভাবপ্র” জরাধি” ) 

বাত ও কফবর্ধক আহার এবং বিহারদ্বার! বাষু ও কফবদ্ধিত 



বাতহুড়া 

হইয়৷ আমাশয়ে গমন করে, পরে এ দুধিতবায়ু ও কফ কোষঠস্থ 

অগ্নিকে বাহিরে আনিয়! জর উৎপাদন করিয়া থাকে । বাতশ্লেম" 

জর হইবার পূর্ব্ে বাতজর ও কফজরের পূর্বন্ূপ সকল মিলিত" 

ভাবে প্রকাশ পায়। এই জরে শরীর আর্রবস্ত্াবৃতের ন্যায় 

বোধ, পর্বভেদ অর্থাৎ গ্রস্থিবেবনা। নিদ্রা, শরীরের গুরুতা, 

শিরঃগীড়।, প্রতিহ্ঠায়, কাস, অতিশয় ঘর্শশ, সম্তাপ, এবং জরের 

বেগ মধ্যম হইয়া থাকে । [ বিশেষ বিবরণ জর শব্দে দেখ। ] 

বাতসখ €পুং) বাতন্ত সথা টচ্ সমাসাস্ত। বায়ুসথা, আগ্নি, 

হুতাশন । (ভাগবত ৬৮২১) 

বাতসঙ্গ (পুং) বাতরোগ। 

বাতসহ (ত্রি) বাতং বাতজনিতরোগং সহতে সহ-অচ,। অত্যন্ত 

বাযুযুক্ত, বাযুয়োগগ্রন্ত | 

'বাতাসহো বাতসহে। বাতুলে! বাতুলোহুপি চ। ( শব্ধরত্বা' ) 

২ বাযুবেগসহনশীল। 

“ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্। 

উত্শিক্ষমাং দৃঢ়াং কৃতা কুস্তীমিদমুবাচ হ।” (ভারত ১১৪২৫) 

বাতসার (পুং) বিদ্ববৃক্ষ। ( বৈগ্ভকনি”) 

বাঁতসারথি (পুং ) বাতঃ সারথিঃ সহায়ো বস্ত । অগ্নি। 

বাতক্কন্ধ (পুং) বাতন্ত স্বদ্ধইব। আকাশের ভাঁগবিশেষ, 

যেস্থলে বায়ু বহে। 

বাঁতস্তম্তনিক1 (ত্ত্রী) চিচ্চ, চলিত তেতুল । ( বৈগ্ভকনি? ) 

বাতম্বন ক্রি) বাত এব শ্বনঃ শব্দো মন্ত। অগ্রি। (খক্ ৮৯১৬) 

বাতহত (ত্রি) বাতেন হতঃ। ১ বাযুছ্ারা হত। ২ বাতুল। 

( দিব্যাণ ১৬৫।১৩ ) 

বাতহতবর্ত্মন্ €ক্রী) নেত্রবন্মরগত রোগভেদ। ইহাব লক্ষণ_ 

“বিমুক্তসন্ধিনিশ্েষ্টং বর্ম ঘন্ত নিমীল্যতে | 

এতদ্বাতহতং বিদ্চাৎ সরুজং যদি বা রুজম্ ॥”(নুশ্রুত উ“৩অপ্) 

যে নেত্ররোগে বেদনার সহিত বা বেদনা ন! হইয়! 

বর্মসদ্ধিবিশ্লেষ প্রযুক্ত নিমেষ উন্মেষরহিত হয় এবং সঙ্কোচনে 

অশক্ততা হেতু নেত্র মুদিত হয় না, তাহাকে বাতহতবর্ঝ 

কহে। [ নেত্ররোগ শব্দ দেখ। | 

বাতহন্ (তরি) বাতং হস্তীতি হন-কিপ.। 
নাশকৌবধ। ( বৈদ্যক ) 

বাতহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ, বাতন্ত হরঃ। বাতনাশক। 

বাতহরবর্গ (পুং) বাতনাশক দ্রব্যসমূহ, যথা--মহানিম্ব, 

কাপাস, ছুই প্রকার এরও, ছুই প্রকার বঢ, ছুই প্রকার 

নিগুতী এবং হিঙ্ু এই সকল দ্রব্য বাতহরবর্ নামে অভিহিত। 

বাতনুড়া (ত্ত্রী) ১ বাত্যা। ২ পিচ্ছিলক্ফোটিকা। ৩ বামা; 

যোধিৎ্। (মেদ্রিনী) 

বাতন্ন, বাত- 

[ ২৯৫ ] বাতানুলোমন 

বাতহোম পুং) হোমকালে সঞ্চালিত বায়ু। (শতপথব্রা ৯৪২1১) 

বাতাখ্য (রী) বাআখ্যা যন্ত। বাস্তভেদ, পুর্র্ব ও দক্ষিণ 

দিকে গৃহ থাকিলে তাহাকে বাতাখ্য বাস্তব কহে, এই বাতাখ্য 

বাস্ত গৃহস্থের শুভ প্রদ নহে, কারণ ইহাতে কলহ ও উদ্বেগ হয় 

"্দগ্ডবধে! দণ্ডাখ্যে কলহোদ্ধেগঃ সদৈব বাতাখ্যে ।” 

( বৃহৎসংহিতা ৫৩1৩৯ ) 

২ বাত এই আখ্যাযুক্ত, বাতনামবিশিষ্ট। 

বাতাট €পুং) বাত ইব অটতি গচ্ছতীতি অট২অচ১। 

১ কুরধ্যাশ্ব। (ত্রিকাণ )২ বাতমূগ । ( শব্ধরত্বা ) 

বাঁতীণ্ড (পুং) বাতদুষিতৌ অতো যন্মাৎ। মুষরোগবিশেষ । 

ইহার লক্ষণ--«বুষণৌ দূষয়েছাযুঃ লেম্সণ1 যন্ত সংবৃতঃ | 

তন্ত মু্ষশ্চলত্যেকো রোগে! বাতাগুসংজ্ঞকঠ ॥” (মাধবকং) 

যাহার দূষিত বায়ু স্লে্ার সহিত মিলিত হইয়া বুষণছবয়কে 

দুধিত এবং একটা মুষ্ক চালিত হইলে তখন ইহাঁকে বাতাও- 

রোগ কহে। 

বাতাতপিক (ক্লী ) রসায়নের প্রকার ভেঘ। (বাভট উ“৩৯ অ) 

বাঁতাঁতীসার (পুং) বাতজন্তঃ অতীসারঃ। বায়ুজন্ অতী- 

সার রোগ । ইহার লক্ষণ-_-এই অতীসাররোগে কিঞ্চিৎ রক্ত- 

বর্ণ, ফেনাবিশিষ্ট রুক্ষ এবং অপক মল শব্দ ও বেদনার সহিত 

গরিমাণে অল্প অথচ মুহুমুহু নির্গত হইতে থাকে । 

[ অতীসার বোগ দেখ ] 

বাতাত্মক (পুং) বাত আত্মা যন্ত, কপ্, সমাসান্তঃ। বাঁত- 

প্রকৃতি 

বাঁতাত্মজ (পুং ) বাতন্ত আত্মজঃ। বাযুপুত্র, হনুমান, তীমসেন। 

বাতাত্মন্ (ত্রি) বাতরূপ প্রাপ্ত । ( শুরুযজু ১৯৪৯ মহীধর ) 

বাঁতাদ (পুং) বাতায় বাতনিবৃত্তয়ে অগ্থতে ইতি অদ-ঘএঞ. | 

( 0:0008 21009৮0219১ ) ফলবৃক্ষ বিশেষ, বাদামগাছ, হিন্দা 

ও বনে জংলিবাদাম। তৈলঙ্গ বেদম। তামিল নড়বড়,ম। 

এই বাদাম কটু, মিষ্ট ও বন বাদাম ভেদে তিন গ্রকাণ। 

পর্ধ্যায়_বাতবৈরী, নেতোপমফল, বাতাত্র। গুণ--উ্, স্লিপ, 

বাতন্ন, শুক্রকারক, গুক । ইহার মজ্জাগুগ মধুর, বৃষ্য, পিশ্ত ও 

বাষুনাশক, মিথ, উষ্ণ, কফকারক এবং রক্ত পিত্ত বিকাবেধ 

পক্ষে বিশেষ উপকারক। (ভাবপ্র” )[ বর্গীয় বাদাম দেখ ] 

বাঁতাধিপ (পুং) বাতন্ত অধিপঃ। বাসুক অধিপতি । 

বাতাধ্বন্ ( পুং) বাতায় বাতগমনায় অধবা। 

জ[নেলা, বাধু আদিবার পঞ্া। (ভাগবত ১০।১৪।১১) 

বাঁতীন্বুলোমন (ত্রি) বাতস্য অন্ুলোমনঃ। বায়ুর অনু" 

লোম করণ, বাখু যাহাতে অস্থলোম হয়, তাহার উপায় বিধান, 

ধাতুদিগের ঘথাপথে গমনকে অন্থলোমন কহে। (ন্শ্রাত ) 

বাতায়ন, 



বাতাপ্য বাঁতারিগুগ গুনু 
শে শপপপাীসিসিপিপ পা শি নদ সস পিস িশিপী পাশা স্পা ১০০ তি ০০০ 

বাতানুলোমিন্ (বি) বাতাছলোম সার্থে ইনি। বাযুর | বাতাভিযান্দ (1) বাহুর অক্িযোগতেগ, বায় অত চক 
অনুলোমযুক্ত, ষাছাঁদের বায়ুর অনুলোম গতি হয়। (জুক্রত ) 

বাতীপহ্থ (ত্রি) বাতং অপহস্তি হন-ক। বাত, বাতনাশ- 
কারক। 

বাতাপি (পুং) অনুর বিশেষ। এই অসুর হুনাদের ধমনী 
নামক পত়্ীতে জন্মগ্রহণ করে। অগন্তয ইহাকে ভক্ষণ করেন। 

( ভাগবত ) এই অনুর কল্লাস্তরে বিপ্রচিত্তির রসে ও সিংহিকা- 

গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। ( মৎস্যপু* ৬”, অগ্পিপু” কাশ্ঠপীয় বংশ) 

মহাভারতে লিখিত আছে,-_বাতাপি ও ইল নামে হিংসাপরায়ণ 

ঢুই অস্থর ছিল। বাঁতাপি ছাগার্দির বেশে অবস্থান করিত, 

ই্তাদের গৃহে কোন অতিথি আসিলে ইন্থল ছাগ বা মেষরপী 
বাতাপিকে হনন করিয়া! অতিথিদিগকে ভোজন করিতে দিত। 

ভোজনের পর ইন্বল সঞ্জীবনীমন্ত্প্রভাবে তাহাকে জীবিত করিয়া 

'মাহ্বান করিলে বাতাঁপি অতিথির উদ্রদেশ বিদারণ করিয়া! 

নির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত। এইরূপে অস্ুরদ্বয 

প্রতিনিয়ত জীবহিংসানিরত ছিল। একদা মহর্ষি অগন্ত্য তাহার 

গৃহে অতিথি হইলে মেষরূপী বাতাপিকে হনন করিয়া খবিকে 

'ভক্ষণার্থ প্রদান করিল, মহর্ষি অগন্ত্য ইহাকে স্থসংস্কত করিয়া 

ভোঁজন করিলেন । পরে ইবল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিলে 

অগন্তের পাঁধুদেশ হইতে মেঘ গর্জনের শব্ধ নির্গত হইতে 

লাঁগিল। তখন অগন্ত্য কহিলেন, ইন্ছল ! বাঁতাপি আমার উদরে 

দীর্ঘ হইয়াছে, এখন তাহার আশা পরিত্যাগ কর। এইরূপে 

অগন্ত্য বাতাপিকে নিহত করেন। (ভারত বনপ” ৯৭-৯৮অ: ) 

অগন্তের প্রণামমন্ত্র যথা 

“ৰাতীপির্ডক্ষিতো৷ যেন বাঁতাপিশ্চ নিরারুতঃ। 

সমুদ্রঃ শোধিতো! যেন সমেহগস্তযঃ প্রসীদতু ॥* 

২স্থুল শরীর। প্বাতাপে পীব ইন্তব” (খক্ ১১৮৭৮) 

'বাতাপে বাতেন প্রাণেনাপ্োতি স্বনির্বাহমিতি, বাতেনা- 

প্যায়তে ইতি বা বাতাপি শরীরং ( সায়ণ ) 

বাতাপিদ্বিট.€পুং) বাতাপিং দেটাতি দ্বিষ-ক্কিপ। অগন্তয- 

মুনি। (হেম) 
বাঁতাঁপিন্ (পুং) বাতাঁপি নামক অন্থ্র। 

বাতাপিপুর, প্রাচীন চালুকারাজ পুলিকেশীর রাজধানী । বর্ত- 

মান নাম বাদামী । [ পবর্গে বাদামী শব দেখ। ] 

বাঁতাপিদুদবন (পুং) বাতাপিং ুদতে ইতি হুদ-দু। অগন্তা) 
বাঁতীপিহন. পেং) বাঁতাপিং হস্তি হন-ক্কিপ্। অগন্ত্য। (তরিকা) 

বাতাপিহ্ন্ (গুং) বাতাপিং হস্তি হন-ফিপ,। অগন্ত্য। (ত্রিকা”) 

বাতাপ্য (রি) ১ বাধুপুর্ণ। ২ গেঁজলা ভাঙ্গন। ৩ জল, উদক। 

৪ সৌম। (খক্ ৯৯৩1৫ সায়ণ ) 

উঠা। ইহার লক্ষণ--এই বাতাভিষ্যদ্দ রোগে নেত্র শুচীবিদ্ধবৎ 
বেদনাযুক্ত, জড়ভাবাঁপর, রুক্ষ ও শুভাববিশিষ্ট হয়, উহাতে 

বালুক! পতনের ভ্তায় খর থর্ করে এবং উহা! হইতে শীতল অশ্রু- 
আব এবং রোগীর শিরঃশূল ও রোমাঞ্চ হইয়া! থাকে। 

( ভাবগ্র” নেত্ররোগাধি ) [ নেত্ররোগ দেখ । ] 

বাতাভ্র (ক্লী) বায়ু সম্তাড়িত মেঘমালা । 
বাতাঁম (পুং) বাদাম। [ বর্গীয় বাদাম দেখ। ] 

বাতামোদ। (ত্ত্রী) বাতেন প্রত আমোদো| যন্তাঃ। বন্ত,রী। 
বাতায় (ক্লী)পত্র। গাছের পাতা । 

বাতায়ন (ক্লী) বাতন্ত অয়নং গমনাগমনমার্গঃ। ১ গবাক্ষ, 

জানেলা । শাস্ত্রে ইহ! হার পরের বাধা নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
"পরবাধাং ন কুবর্বীত জলবাতায়নাদদিভিঃ। 
কারয়িত্বা তু কর্মাণি কারুং পশ্চাৎ ন বঞ্চয়েৎ ॥” (কুর্মপু* ১৫অ?) 

( পুং) বাতস্তেব অয়নং গতির্যস্ত। ২ ঘথোটক। (ত্রিকাণ) 

৩ অনিলের গোত্রাপত্য। ইনি খক্ ১১৬৮ সুক্তের মন্্- 

দ্রষ্টা ধষি। ৪ উলের গোত্রাপত্য। ইনি ধক ১*।১৮৬ সুক্কের 
মন্তরষ্টা খষি। 

বাতায়নীয় (পুং ) বাতায়ন প্রবন্তিত বেদের শাখাতেদ। 
বাতায়ু (পুং ) বাতময়তে ইতি অয় বানুলকাঁৎ উন ১ হরিণ। 

বাতাঁরি (পুং) বাতন্ত বাতরোগন্ত অরিঃ। ১ এরও বৃক্ষ। 

২ শতমুলী। ৩ পুত্র্াত্রী। ৪ শেফালিকা। ৫ যবানী। 
৬ভার্গী। ৭ সহী। ৮বিড়ঙ্গ। ৯শৃরণ। ১০ ভল্লাতক। 
১১ জতুকা, জন্তকা লতা । ১২ শতাবরী। ১৯৩ শ্বেতনিগু-ত্তী। 

১৪ পীতলোধ । ১৫ শুরুরসোন । ( বৈদ্ৰকনি” ) ১৬ তিলববৃক্ষ । 
১৭ পৃথুশিষ্বহ্ঠোণাক ৷ ১৮ শ্বেতেরও । ১৯ নীলবৃক্ষ । (রাজনি”) 

বাতারি (পুং) মুবৃদ্ধি ও ব্রপধাধিকারে ওষধবিশেষ। 

গ্রস্ততপ্রণালী--পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফল! মিলিত 

৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, গুগৃগুলু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য 

এরগুতৈলের সহিত মর্দন করিয়া গুড়িকাগ্রস্তত করিবে। 

অন্ুপান--শুঁঠ ও এরগওমুলের কাথ বা আদাররস ও তিলতৈল । 

এই ওুঁধধ সেবন করাইয়া! রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরওতৈল মাখাইয়া 

স্থেঘ্ প্রদান করিতে হয়। পরে বিরেচন হইলে গ্গিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য 
ভোজন করাইবে, ইহাতে বৃদ্ধি রোগ প্রশমিত হয়। 

( ভৈষজারত্বা" মুক্ষবৃদ্ধি ও ব্রয়াধি” ) 

বাতারিগুগ্গুলু €পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারে ওবধবিশেষ। 
বাতারিগুগ্গুলু (পুং) আমবাত রোগাধিকারে ওষধবিশেষ। 

্রস্ততগ্রণালী--এরওতৈল, গন্ধক, গুগৃগুলু ও ভ্রিফলা একক্র 
পেষণ করিয়। লইবে। সম্থাুরূপ মাত্রায় একমাসকাল ক্রমাগত 



জুল ও পন্গুতা প্রস্ৃতি নানাবিধ রোগ আশ প্রশমিত হয় । 
( ভৈষজ্যরত্বা* আমবাতরোগাধি” ) 

বাতাপ্য (তরি) বাতদ্বারা গ্রাপ্তব্য। “বাতাপ্যং বাতেন প্রাপ্চব্যং 

বাতভুল্যেন শীত্বকারিণা স্বয়) পাতব্যং ।'(খগ্ভাষ্যে সাম্বণ ১/১২১।৮)। 

২ উদক, জল। 'বাতাপ্যমুকং তবতি বাত এতদাপ্যায়য়তি?। 

বৃতারিতগুলা (ত্র) বিড়ঙ্গা। (রাজনি* ) 
বাতালী স্ত্রী) বাতন্ত আলী যত্র। বাত্যা,বাযু। (উপ ৪1১২৪উজ্জল) 

“বিং নামোতপাতবাতালী বাহত্যাং জাতু বধ্যতে ।” 

বাতাঁশ (পুং) বাতমস্্াতি অশ-ঘঞ.1 পবনাশ। 

বাতাশিন্ (ধরি) বাতমস্্নাতি অশ-ণিনি । পবনাশিন্। 

বাতীশ্ব €পুং) বাত ইব শীদ্রগো অশ্বঃ। কুলীনাশ্ব, পর্যায় 
হায়াত্তম, জাতা, অজানেয। (ত্রিকা* ) 

“তদিমং মাং বিজানীহি লক্মীসেনং বরাননে । 

'আনীততমিহ বাতাশ্বেন কৃষ্টাথেটনির্গতম্ ॥"(কথাসরিৎ সা” ৬৬। ১৭৪) 
বাঁতাঁীল! (স্ত্রী) বাতেন অগীলা । বাতবা।ধিরোগবিশেষ। 

"নাভেরধস্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী য্দিবাঁচলঃ । 

তান্ঠীলাবদ্ঘনো গ্রন্থিরর্ধমায়ত উন্নতঃ। 
রাত।ভীলাং বিজানীয়াৎ বহির্মার্গাবরোধিনীম্ ॥৮ (মাধবনিণ) 

যদি নাভির অধোদেশে অষ্ঠীলা (গোলাকার প্রস্তর ) সদৃশ 

কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং এ গ্রন্থি কখন সচল কখন বা 

নিশ্চলভাবে থাকে এবং উদ্ধাঁয়তনবিশিষ্ট, উন্নত এবং মলমৃত্রের 
অবরোধকারী হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বাতাঠীল! কহে। 

এই রোগে গুল্স ও অন্তধিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা রিধেয়। 

[ বাতব্যাধি দেখ। ] 

বাতাঁসপহ (ত্রি) বাতং বাতজ্নিতরোগং আসহাতে ইতি আ-সহ- 
অচ। ঝাতুল। (শব্গরত্বা* ) 

বাতাঁজ্র (ক্লী) বাতেন অঅ্ং। বাতরক্ত, বাতরক্তরোগ । 
বাতাহত (ব্রি) বাঘুতাড়িত। “রসন্তবাতাহতেব শিশির শ্রীঃ” 

( পঞ্চতণ্্র )বাতহত এরূপ পদও হয়। 

বাতি (পুং) বাতি গচ্ছতীতি বা (বাতেনিৎ। উপ. ৫1৬) ইতি 

অতি। বাযু। 'বাতির্ধাযুরমরুদ্বাতঃ শ্বসনঃ পবনোনিলঃ |, 

( অমরটাকায় ভরতধৃত সাহসাস্ক ) 

২হ্থ্য। ৩ চন্দ্র । “বাতিরাদিতাসোময়োঃ, রেভস) 

বাতি ( দেশজ ) বন্তিকা শব্দজ। ইংরাজীতে ইহাকে 00193 
বলে। পশ্বাদদির বস! এবং বিভিন্ন প্রকার তৈল বাযুর চাপ- 

বিশেষে গা করিয়া! বাতি প্রস্তত হইয়া থাকে। মোমের বাতি 
পবিবূ এবং চধ্বিব বাতি হইতে উহ্থা স্বতন্ত্র জিনিষ । 

[ মেটে তৈল, বহিকা! প্রভৃতি শব্দ দেখ । ] 
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[ ২৯৭ ] 

প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, কটা- 

বাতুল 
০০ স্রপস্ 

বায়ুজ ব্যাধি, বাঘু বাতিক (পুং) বাতাদাগতঃ বাত-ঠএ,। 
জনা রোগ । 

প্বাতিকো বাতজে! ব্যাধিঃ পৈত্তিকঃ পিস্তসম্ভবঃ | 

প্লৈশ্মিকঃ প্লেশ্বসম্তৃতঃ সমূহঃ সান্লিপাতিকঃ ॥* (রাঁজনি* ) 

(ক্লী) বাত বোতপিত্রশ্লেত্ষভাঃ শমনকোপনয়োরুপসংখ্যানং । 
পা ৫।১/৩৮ ১ ইত্যন্ত বার্তিকোক্তা ঢঞ্। ২ বায়ুর শমন ও 
কোপনদ্রবা। (ভ্রি) ৩বাতিক রোগাক্রান্ত, বাচাল। 

"অপরে ত্বরুবংস্তত্র বাতিকাস্তং মহীপতিম্। 
যুখিষটিরস্ত যজ্ঞেন ন সমেক্কে।ষতে ক্রুভুঃ॥৮ ভোকুত ৩।২৫৬।৩) 

বাতিকখণ্ড (পুং) বাতিকষণ্ড। [ বাতিনষণ্ড দেখ। ] 
বাতিকগ্রিয় (পুং) অন্বেতস। € বৈগ্ভকনিৎ ) 
বাতিকরক্তপিন্ত (ক্রী) বামু জন্থ রক্ষপিন্ত। 
বাতিকষণ্ড (পুং) বাতিকেনুষণ্ডঃ। গর্ভবিকার জন্ত নষ্টবুষণ 

পুরুষ । যাহার বায়ু 9 অগ্নির দোষ হেতু বৃষণছয় নষ্ট হয়, 

তাহাকে বাতিকষণ্ডক কহে। 

প্ৰায় মিদোষাছ ষণৌ ভু যন্ত নাশং গতো বাতিকষণ্ডকঃ সঃ ।” 
(চরক শারীবস্থা" ২ কস* 

বাতিগ (পুং) বাতিং বাযুং গচ্ছতীতি গমণড | ১ ভণ্টাকী। 

(ত্রি)২ ধাতুবাদটী। ( মেদিনী ) 

বাঁতিগম (পুং) ঝতিং বামুং গময়তি প্রাপয়তীতি গম-অচ.। 

বার্তীকু। (শব্রত্বা* ) 

বাতিঙ্গন (পুং ) বার্তাকু। ব্রিকাঁণ ) 
বাতীক (পুং ) পক্ষিবিশেষ, বিদ্ষিরজাতীয় পক্ষী । এই পক্ষীর 

মাংস-গুণ-_-লু, শীতল, মধুর ও কষায়। [ম্শ্রুত স্ুত্রস্থাণ ৪৬?) 

বাতীকাঁর €পুং) বাতকর। ( অথর্ব ৯৮1২০ ) 

বাতীকৃত (ক্রী ত্রি)বাতযুক্ত । ( অথর্ব ৬।১*৯৩ ) 
বাতীয় (ক্লী) বাতায় বাতনিবৃত্তয়ে হিতঃ বাঁত-ছ। কার্জীক। 

বাতুল (পুং)১ বাত্যা। (ত্রি)২ বাতবিকারাসহ। ৩ উন্মত্ত, 
পাগল। (অমবটীকা ভরত) 

বাতুলানক (পুং) নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী) 
বাতুলি (ভ্ত্রী) তরুতুলিকা, চলিত বাছুড়। ( হারাবলী ) 

ক (পুং) মত্হ্যবিশেষ । (রাজনি? ) 
ল (পুং) বাতানাং সমূহঃ (বাতাদুলঃ। পা! ৪1২৪২) 

ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা উল, যদ্বা বাতাঃ সন্ত্শ্মিন্নিতি বাত ( সিখ্া- 

দিভ্যশ্চ। পা। ২৯৭) ইতি লচ. 'বাতদন্তবলেতি” উও, যন্থা 
বাতানাং সমুহঃ বাতং ন সহতে ইতি বা (বাতাৎ সমূহে চ, বাতং 
ন মহতে ইতি চ। পা ৫২১১২) ইতান্ত বার্তিক্োক্তা। 

উলচ। ৯বাত্যা। (ব্রি) ২বাতালহ। ৩ উচ্মন্» 

পাগল। ( অমরটাকা ভরত ) 

৭৫ 



বাৎস 
স্ুাস 

বাতৃলতন্স্, একখানি প্রসিদ্ধ তত্্রান্্র। ইহা বাতৃলাগম, বাতুল- 

শান্ত, বাতুলোত্তর তন্ত্র বা আদিবাতুলতন্ত্র, বাতুলশুদ্কাগম বা 
“ক্রিয়তে গর্গপরাশরকাশ্তপবৎসাদিরচিতানি।”( বৃহত্স” ২১২) 

(র্ী)২ সামভেদ। 
বাতুলন্প্র নামে পরিচিত। হেমাদ্রি এই তস্ত্রের বচন উদ্ধত; বাঁঙসক (ক্লী) বৎসানাং সমূহঃ বৎস ( গোত্োক্ষোষ্টেতি। 

করিয়াছেন। অনেকে *বাতুল” এরূপ লিখিয়া থাকেন । 

বাঁতেশ্বরতীর্ঘ (রী ) তীর্ঘছেদ। ৃ 
বাঁতোথ (তরি) বাতজ (রোগ)। (স্ুশ্রুত ) 

বাতোদর (ক্রী) বাতেন উদরং | বাতজনিতোদররেগ বিশেষ। 
বাতজনিত উদর রোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ 

হয় এবং কুক্ষি, পারব, উদর, কটি, পৃষ্ঠ ও পর্বসমূহে বেদনা, 
শুফকাস, শরীরবেদনা, দেহের গুরুতা, মলকাঠিন্ত, ত্বগাদির 
শ্তামত! ও অরুণতাঁ এবং উদর কখন বৃদ্ধি কখন বা হ্রান হয়, 
উরে শুচীবিদ্ধ বা ভেদনের ন্তায় বেদনা বোধ হয়, শরীর কৃষ্ণবর্ণ 
শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, উদর শ্ফীত এবং উহাতে আঘাত করিলে 

বাতপূর্ণ চর্দপুটকের ন্যায় শব হইয়া থাকে, ইহাতে বেদনা ও 

শবের সহিত বায়ু সমস্ত কোষ্ঠে বিচরণ করে। 

( ভাবপ্র“ উদররোগাধি” ) 

বাতোদরিন্ তত্রি) বাতোদররোগী। 

বাতোন (তরি) বাতমুণয়তি উপ-অণ। বাঁযুহীন। স্ত্রিয়াং 
ট(প্। বাতোনা, গোঁজিহ্বাক্ষুপ। (রাজনি”) 

বাতোপধৃত (ত্রি) বাতকম্পিত। ( ঝক্ ১1৯১৭) 

বাতোম্মী (ত্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১১টা অক্ষর 
থাকে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪১ ৭» ৮, ১০, ১১ বর্ণ লঘু এবং 

। ৫১৬ ও ৯ বর্ণ গুরু । 

বাঁতোন্বন (ঘ্রি) বাতেন উত্ধনঃ| বাতাধিক। ( পুং) সান্নি- 

পাতিক জর বিশেষ, বাতোবহন জর । ইহার লক্ষণ _ 

"শ্বাস: কাসে ভরমো মুঙ্ছ গ্রলাপো মোহ বেপথুঃ। 
গাশ্বস্ত বেদনা জস্তা কবায়তং মুখস্ত চ॥ 

বতোন্বনন্ত লিঙ্গানি সন্নিপাতস্ত লক্ষয়েৎ। 

এষ বিস্কারকো নামা সন্গিপাতঃ মুদারুণঃ ॥৮ 

( ভাকগ্রকাশ জবাধিকার ) 

বাতোন্ন সন্নিপাতে শ্বাস, কাস, ভ্রম, মুচ্ছা, প্রলাপ, মোহ, 
কল্প, পার্থীব্দেনা, জন্তা, এবং মুখের কষায়তা প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। এই বাতোবন জবর অতি ভয়ানক। 

[ বিশেষ বিবরণ জরশনে দেখ ] 

বাত্য (ব্রি) ১ বায়ুগন্ম্বীয়। ২ বাযুভব। ( শুক্ুযজুঃ ১৬।৩৯ ) 

বাত্যা (ন্ত্রী) বাতানাং সমুহঃ) বাত (পাশাদিভ্যো যঃ। 

পা 8২। ৪৯) ইত্তি যস্তিয়াং টাপ। বাতসমূহ। 

'আসদ্গিনী তু বাতলী স্তাৎ বাত্যা বাতমগ্ডলী।” (ত্রিকা*) 

বাস (পুং) বখম-অণ। খধিভেদ, গোত্রপ্রবর্তিক খষি। 

পা 81২৩৯ ) ইতি বুঞ্ছ। ১ বৎসসমূহ। (অমর) বৎসক- 
শ্রেদমিতি বৎসক-অণ। ২ কুউজসন্বদ্ধী, ইন্দযবসন্স্বী। 
“নাগরাতিবিষামুস্তং পিগ্নল্যো বাৎসকং ফলম্।” ( সুশ্রুত ৬1৪০ ) 

বাৎসপ্র (পুং) বংসগ্রী খষির গোত্রাপত্য। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ ও আচার্য ছিলেন। (তৈত্তি” গ্রাতি* ১০২৩) খক্ 
১০1৪৫ সুস্ত ও শুরুষজুঃ ১২। ৮ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। 

বাৎসপ্রীয় (তরি) বাৎসপ্্ী সন্বন্ধীয়। ( শতগথত্রাণ ৬।৭।81১৫) 
বাৎসবন্ধ (পুং) বশস্ুবন্ধনকান্ঠ। 
বাৎমল্য (পুং) বত্সল এব স্বার্থে ফ্যঞ। রসবিশেষ। বৎসলরস । 

“বাৎসল্যশাস্তৌ তু রসৌ শলার; কৌশিক; ন্ম তঃ1” (ত্রিকা* ) 

| বসল শব্দ দেখ | 
বখ্সলস্ত ভাবঃ বৎমল-ষ্যঞ। (ক্লী) ২ স্নেহ। 
প্চরস্তং বিশ্বসঘদং বাত্সল্য[ল্লোকমঙ্নলম্।” (ভারত ৪1৬৬৪) 

বাৎসশাল (ব্রি) ব্সশাল।সন্বন্ধীয়। 
বাৎমি ( পুং) সপির গোত্রাপত্য । ( তরে ব্রা" ৬২৪) 

বাৎসী (তরী) বাৎস্তশাখাসভূত। স্রী। (পা ৪1১১৬) 
বাৎসীপুত্র ( পুং)১ আচাধ্যতেন | (শতপথব্রাণ ১৪/৯1৪।৩১) 

২ নাপিত। (ত্রিকাণ) 

বাঁৎসীপুত্রীয় (পুং) বাৎসীপুত্রের শাখাধ্যায়ী বাক্তরিমাত্র। 
বাৎসামাগুবা পুত্র (পুং) আচাধাভেন। 

€ শতপথত্র।” ১৪।৯।৪।৩৪ ) 

ূ বাৎসীয় € পুং) বৈদিক শাখাভেদ। 

বাৎসোদ্ধরণ (ত্রি) বংসোদ্ধরণসন্বপ্ধায়। ( পা 81৩৯৩) 

৷ বাঁৎস্থ্য (পুং) বসন্ত গোত্রাপত্যং বৎস (গর্থাদিভ্যো যঞ্। 
পা ৪1১1১০৫) ইতি যঞঁ,। ১ মুনিবিশেষ, বসের গোত্রাপত্য | 
বাতস্তগোত্রের ৫টী প্রবর--ওর্ধ, চ্যবন, ভার্গব) জামদগ্ন্য ও 
আগ্প,বৎ। “বাৎ্ভসাব্ণিগোত্রয়োরৌ্ক্চাবনভাগবঙগামদপ্রযাপ্র বৎ- 
এ্রবরাঃ |” ( উদ্বাহতত্ব) 

কাত্যায়নশ্ৌতস্ত্রে ও অথর্বপ্রাতিশাখ্যে ইহার উল্লেখ 
আছে। ২ একজন জ্যোতির্ধিদ। হেমাদ্র ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

বাতস্তগুল্মক (পুং) জাতিবিশেষ। 

বাৎশ্যায়ন €পুং) বৎসন্ত গোত্রাপত্যং যুবা, বৎস-যাঞ, ততো 

যুনি ফক্। মুনিবিশেষ। পর্যায়__মল্লনাগ, পক্ষিল ন্লামী। 
( ত্রিকা* ) কামস্থত্ররচয়িত | 

| ন্যায় শব ও কামশান্ত্র শব্ষ দেখ। ] 



সস ম চারার স্ 

“বাৎস্তায়নময়মবুধং ৰাহান্ দূরেণ দত্তকা চাধ্যান্। 

গণয়তি মন্মথতস্ত্রে পশুতুল্যং রাজপুত্রশ্চ ॥৮ (কুক্রনীমতে ৭৭) 

২ স্যায়দশনের ভাষ্যপ্রণেতা । ৩ পুরুষসামুদ্রিকলক্ষণরচ- 

য়তা। ৪ একজন জ্যোতির্ব্িদ। রঘুননান মলমাসতত্কে ইহার 
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

বাহ্শ্তায়নীয় (ত্রি) বাস্তায়নকৃত কামস্থত্র। 

বাদ (পুং) ব্দ-ঘঞ। ১ যথার্থবোধেচ্ছু বাক্য । 

'বিজিণীযষোঃ কথা জলে! বাদন্তত্ববিবেদিযোঠ | (জটাধর ) 

হ্ায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত দশম পদার্থ। 

ইহার লক্ষণ__“প্রমাণতর্কসাধনোপালস্তঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্বপঞ্চাবয়- 

বোপপন্নঃ পক্ষপরিগ্রহে বাঃ” (ন্যায়দ* ১২৪২) 

গ্রমাণ ও তর্কদ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বদীপ্রতিবাদীর 

উক্তিথগ্ডন করিয়া পঞ্চাবয়বযুক্ত এবং সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ যে 

মতস্থাপন তাহাকে বাদ কহে। স্বত্রের তাৎপধ্য এই যে, 

পরপক্ষ দূষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের অবধারণ ব৷ 

অর্থ/নশ্চয়ের নাম নির্ণয়। স্থলবিশেষে সংশয়পুর্ধক এবং স্থল- 

বিশেষে সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইয়া থাকে । নির্ণয় প্রমাণ 
ও তর্কের ফল। 

তন্বনির্ণয় বাঁ বিজয় অর্থাৎ পরপরাজয় উদ্দেশে ন্ায়ান্নগত 

বচনপরম্পরার নাম কথা । এই কথা তিনগ্রকার বাঁদ, জল্প ও 

বিতণ্ডা । জয়পরাজয়ের জন্য নহেঃ কেবলমাত্র তব্বনির্ণয়ের 

উদ্দেশে যে কথ! প্রবন্তিত হয়, তাহার নাম বাদ। বাঁদকথাতে 

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই তত্বনির্যয়েব দিকেই লক্ষ্য থাকে। 

এই বাদে প্রমাণ ও তর্কদারা স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষ দূষণ 

করা হয়। ইহাতে সিদ্ধান্তের কোনরূপ অপলাপ করা হয় না 

এবং ইহা পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া! থাকে । ফলতঃ বীতবাগ অর্থাৎ 

(নজের জয় বা প্রতিপক্ষের পরাজয় বিষয়ে অতিলাষশূন্ত ব্যক্তির 

কথাই বাদ। তত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়৷ প্রতিপক্ষের 

পবাজয় এবং নিজের জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথা প্রবপ্তিত হয়, 

তাহার নাম জল্প। জল্লে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষ- 

গাপন ও পরপক্ষ গ্রতিষেধ করিয়া থাকে । নিজের কোনও 

পক্ষনির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষথণ্ডনের উদ্দেশে বিজীণীষু 

যে ক্থার প্রবর্তন করে, তাহার নাম বিতণ্ড1। 

জল্প ও বিতগ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ার্থ ছল, জাতি ও 

নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদে কিন্তু তাহা 

পারা যায় না । কেবল তত্বনির্ণয়ের জন্ত হেত্বাভাস এবং আরও 

ছুই, একটা নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে মাত্র। 

যাহার! তন্বানি্ণ়্ বা বিজয়ের অভিলাধী সর্বজনসিত্ধ অনুভবের 

অপলাপ করে না, শ্রবণাদি পটু, কথার উপযুক্ত ব্যাপারে উক্তি- 

৮ " ১ শীশী শি শশাশীাািাািাাশীশীািশীীশ্ীাীশীটী 

সক সে শিপ পল ক পণ ভা টিজতেহ 

প্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে সমর্থ অথচ কলহুকারী নহে, তাহারাই 
কথার অধিকারী । আর যাহারা তত্বজ্ঞানেচ্ছু, প্রক্কৃত কথা বলে, 

প্রতিভাশালী ও যুক্তিসিদ্ধ অর্থ শ্বীকার করে, অথচ প্রতারক 
নহে, এবং প্রতিপক্ষের তিরস্কার করে না, তাহারাই বাদকথায় 

অধিকারী। বাঁদকথাতে সভার অপেক্ষা নাই, জল্প ও বিতগ্াতে 

সভার অপেক্ষা আছে। যে জনতার মধো রাজা বা কোনও 

ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, 

তথাবিধ জনসমুহের নাম সভা । 

কথা বা শাস্ত্রীয় বিচারগ্রণালী এইরূপ। প্রথমে বাদী 

প্রমাণোপন্তা সপূর্বক শ্বপক্ষ স্থাপন করিয়া তাহাতে পসভ্ভাব্যমান 

দোষের নিরাস করিবে । প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানাদি 

নিরাসের জন্য অর্থাৎ তিনি বাদীর কথা উত্তমরূপে বুঝিতে 

পারিয়াছেন, ইহ! প্রকাশের জন্য বাঁদীর মতের অনুবাদ করিয়া 

দোষ প্রদর্শনপূর্ববক তাহার খণ্ডন এবং প্রমাণোপন্তাস পূর্বক 

স্বমতস্থাপন করিবে । তৎপর বাদী প্রতিবার্দীর কথাগুলিব 

অনুবাদ করিয়৷ স্বপক্ষে প্রতিবাদি প্রদত্ত দোষগুলি উদ্ধারপুর্ব 

প্রতিবাদীর স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবে। এই গ্রণালী 

অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে । পরিশেষে 

যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দৌষপ্রদর্শন করিতে 

অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন । বিচারকালে যিনি 
এই রীতির উল্নজ্বন করেন, অথবা অনবসবে বা অযথাকালে 

অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দৌঁষগ্রদ্র্শন কবিতে হয়, তদন্ত সময়ে 

দোঁষ প্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হন । 

এই প্রণালী অন্ুপারে বিচার করিয়া জয়লাভ করিলেই 

যেবাদ হইবে, তাহ! নহে, সিদ্ধান্তিত বিষয় উক্ত প্রণাণী 

অগুসারে প্রমাণাদি দ্বার! সিদ্ধান্ত হইলে তাহাকেই বাঁদ কহে । 

ইহার তাত্পধ্য আরও একটু বিশদ করিতে হইলে ইহা 

বল! যাইতে পাঁরে যে পরস্পর বিজিণীষু না হইয়া কেবল প্ররুত 

বিষয়ের তন্বনিরণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীব বিচারকে বাদ বপা 

যায়। যেস্থলে প্রমাণ ও তর্কদারা স্বপক্ষসাধণ ও পবগক্ষ- 

দূষণপূর্ববক সিদ্ধান্তের অবিরোধী পঞ্চাবয়বুক্ত বাদী ও প্রতি- 

বাদীব উক্তি ও প্রত্যুক্তি হয়, তাহাই বাদ। এস্থলে আশঙ্কা 

হইতে পাবে যে, বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের বাক্য কিন্ূপে 

প্রমাণতরার্দিবিশি্ হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে, শান্সে 

যাহা প্রমাণ তর্কাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তদস্নসাবেই 

বাক্যোপন্তাস করিতে হইবে, ইচ্ছান্গুরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে 
হইবে না। 

যদি লোকে ভ্রমব্শতঃ প্রমাণাভান, তর্কাভাস, সিদ্ধান্ত এবং 

হ্যায়াভাস গ্রয়োগ করে, তাহা হইলেও বিচারের বাদত্বহানি 



বাদরায়ণ (পুং) বারায়ণে বদরিকা শ্রমে নিবসতীতি বদরায়ণ- 

অপ. ব্যাসদেব। (শবরত্বা' ) [ব্যাসদেব দেখ। ] 

বাদরায়ণি (পুং) বাদরায়ণন্তাপত্যমিতি অপত্যার্থে ই&.। 

১ ব্যাসপুত্র গুকদেব। বাদরায়ণ এব স্বার্থে ই ২ ব্যাসদেব। 

বাঁদরিক (ব্রি) ব্দরং চিনোতি ইতার্থে ঢ১। বদ্দরচয়ন কর্তা! । 

বাদল (ক্লী) মধুযষ্টিকা, যষ্টিমধু। ( শবাচ* ) 

হইবে না। বাদবিচারে সকলেই অধিকারী নহে। যাহার 

প্রন্তত তৰনি্ণয়েচ্ছু, বথার্থবাদী, বঞ্চকাদি দোবশুন্ত, যখাকালে 

প্রকতোপযোগী বাক্যকথনে সমর্থ, বুঝিতে না পারিলেও সিদ্ধান্ত 

বিষয়ের অপলাপ করে ন! এবং যুক্তিসিপ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া 

থাকে, তাহারাই ৰাদবিচারে অধিকারী। কিন্তু বিজিগীষা 

বশতঃ লোকে যদি প্রমাণাদি বলিয়া! প্রমাণাভাসাি প্রয্বোগ 

কারে, তাহা. হইলে বাদ হইবে না। তৰনির্ণয়ের নিমিত্ত বাদ বাদল! (দেখজ ) যে দিন নিরন্তর বৃষ্টিপাত হয়। 

প্রতিবাদই বাদলক্ষণেব লক্ষ্য, এবং নিজপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য | বাদবতী (্ত্রী) নদীভেদ। 

হেতু ও উদ্াহরণের অধিক প্রন্নোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বাদবিচার | বাদবাদ (পুং ) তর্ক। ( ভাগ” ৫১১১ ও 4১৩1৭ ) 

সকাল অবয়বের আধিক্য আদৃত হইয়াছে । উদাহরণ বা | বাদবাদিন. (পুং ) বাদং বদতি ব্দ-ণিনি। জিনভেদ, পর্ধ্যায়-_ 

উপনয়ূপ অবয়ব প্রয়োগ না' করিলে প্রকুতার্থ সিন্ধ হয়না. আর্ত। (হেম) 

বলিয়া স্ত্রে পঞ্চাবয্বব শব্দ নির্দি& হইয়াছে । পঞ্চ অবয়ব শব ৷ বাদসাঁপর (পুং) স্বদেশের একটী নগর। ( ভগ ব্রহ্গখণ্ড ) 

দারা পঞ্চের নান পরিহার হইয়াছে, পঞ্চাবয়বের অধিক হইলে 

তাহাতে দোষ না হইয়া বরং শ্রেঠই হইবে। আরও তাতপধ্য 

এই যে পঞ্চাবয়বযুক্ত এই শব্দদ্বারা হেত্বাভাসের নিরাশ এবং 

সিদ্ধান্তাবিরোধী শবদ্ধারা অপদিদ্ধান্তেরও নিরাশ কর! হইয়াছে 

বাঁদক (ব্রি) বাদয়তীতি বদ-ণিচথল্। ৯ বাগ্কর। ২ বক্তা। 

শকচিৎ নৃত্যৎনু চান্তেধু গায়কো বাদক: স্বয়ম্ । 

শণংসতু মহারাজ সাধুসাধিবতি বাদিনৌ॥” (ভোগ”১০।১৮।১৩) 

(ক্রী) বদ-ণিচ.-লুটি। ১ বাগ, বীণাদি বাগ্যষগ্ত। 

“বীণাবাদনতন্বক্তঃ শ্তিজাতিবিশারদঃ | 

তালজ্রশ্চ।প্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিগচ্ছতি ॥” (সঙ্গীতদ' ৩৩) 

বাদনক (কী) বাদন-স্বার্থে কন্। বাস্থ। 

বাঁদনদণ্ড (পুং) ১ বেহালাদির তত্র, বাজাইবার ছড়ি । 

বাদপাট, মাল্্াজ প্রেসিডেন্সির সালেম জেলার উততষ্করই তালুকের 

অন্তর্গত একটা গণগুগ্রাম। এখানে 'প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ 

কয়খানি শিলাফলক বিদ্যমান আছে। 

বাদযুদ্ধ ( বল) বাদে শাস্ত্ীয়বিবাদে যুদ্ধং। 

শান্দ্ীয় ঝগড়া, শাস্ত্রীয় কলহ। 

"্রাঁজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্ৈব রাজশ্চৈব পুরোহিতাঃ | 

বাদঘুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ |” মেন ১২৪৬ ) 

'বাদদুদ্ধপ্রধানাঃ শান্ার্থকলহপ্রিয়া:' (কুল্পক ) 

বাঁদর (ব্রি) ব্দরাৎ বদরাকারকার্পাসফলোত্তবম্ঃ বদর-অণ, | 

১ কার্পাস নির্মিত বস্ত্াদি। (অমর ) (পুং) বদর-স্থার্থে অণ,। 

২ কার্পাসবৃক্ষ । (হেম ) ৩ বদরী বৃক্ষ, কুল গাছ। 

বাদরঙ্গ (পুং) অঙখবক্ষ। ( তরিকা" ) 

বাদরত (ব্রি) তর্ক বা মীমাংসায় নিযুক্ত | 

বাদর। (তরী) বদরবৎ ফলমন্ত্যগাঃ বদর আচ তত ্টাপং। 

কার্পান বৃক্ষ, পর্ধ্যায়-_কার্পাী, সু্পুষ্প, ব্দরী, সমুদ্রান্তা | 

বাদন 

বাদবিধ়ে যুদ্ধ, 

বাঁদসাঁধন (ব্লী) ১ 'অপকার করণ। ২ তর্ককরণ। 

বাঁদা) চম্পারণে।র অন্তর্গত একটি গ্রাম। ( ভ” ব্রঙ্গথণ্ড ৪২1১৫) 

২ কলিকতার দক্ষিণস্থ লবণময় জলা । [ পবর্গ দেখ । ] 

বাঁদানুবাদ (ক্লী) তর্ক বিতর্ক। 

বাঁদান্য (ত্রি) বদান্তএব স্বার্থে অণ্। ১ বনুপ্রদ। (দ্বিরূপকোষ) 

বাদাম (রী) স্বনামখ্যাত ফল, চলিত বাদাম। (রাজবল্লত ) 

[ বগীক্ষ বাদাম দেখ। | 

বাঁদামাছ ( পুং ) মতস্তভেদ । 

বাদায়ন (পুং) বাদস্ত গোত্রাপত্যং ( অশ্বাদিভ্যঃ ফএঞ,। পা! 

91১।১১* ) ইতি ফঞ.। বাদের গোত্রাপত্য | 

বাঁদাল (পুং) মৎস্তভেদ, চলিত বোয়ালি মাছ, পধ্যাঁয়__ 

সহঅদংকই্া। (হেম) 

বাঁদি (ব্রি) বাদয়তি ব্যক্তমুচ্চারয়তি বদ-ণিচ, (ৰসিবপিষরজীতি । 

উপ্ 81১২৪) ইতি ইঞ। বিদ্বান্। ( উজ্জল) 

বাঁদিক (ত্রি) তার্কিক। 

বাদিত (তরি) শৰ্দিত, নিনাদিত। 

বাদিতব্য (রী) বদ-ণিচ, তর্য। বাদিত্র, বাগ্য । প্গীতেন বাদি- 

তব্যেন নিত্যং মামনুথাস্ততি ।” (ভারত ১৩৬৯৭ শ্লোক) 

বাঁদিত্র (ক্লী) বাস্থতে বদ্-ণিচ, (তৃবার্দিগ্ভ্যো গিত্রমূ। উপ, 

৪1১৭৭ ) ইতি ণিত্র। ১ বান, বাঞজনা। 

“আবাদয়ংস্তদ! ব্যোন্ি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ।”(ভাগ” ৩1২৪।৭) 

বাদিনোহর্থিনস্ত্রায়তে ইতি ত্রৈ-ক। (ত্রি) ২ আধিরক্ষক। 

প্ৃত্বা ত্বাং পণরঞ্চিতং নহি ময়া দ্াতেন ন স্ত্রীয়তে 

নৈরাহং পণবঃ ক্ৃশোদরি চিত? শকো। বিধাতুং তবয়া। 

কিং বাদিত্রবিবক্ষয়াজ দ্িতে কো রাদিনস্ত্রাম়তে * 

_সুক্ক্যা নির্িতশৈায়াজস্থৃত ইত্যব্যাজ্জগন্ধ,এটি: ॥” 

( বক্রোক্তি-পঞ্চাশিকা *৯ ) 



বাদিব্রবও (ব্রি) বাদিত্র অস্তার্থে মতুপ, মস্ত ব। বাছিত্রযুক্ত । 

বাছ্াবিশিষ্ট। | 

বাদিন্ (তরি) বদতীতি বদ-ণিনি | বক্ত1। 
“ন চ হন্তাৎ স্থলারুঢ়ং ন ক্লীবং ন কতাঞ্জলিম্। 

ন মুক্তকেশাং নাসীনং ন তবাম্মীতি কাদিনম্ ॥” 
(মনু ৭। ৯১) 

২ অর্থী, বিবাদকর্তা । ( পারসী )-_ফরিয়াদী, যিনি প্রথমে 

রাজদ্বারে নালিশ করেন তাহাকে বাদী এবং যাহার বিরুদ্ধে 

নাপিশ হয় তাহাকে প্রতিবাদী কহে। 

“অথ চেৎ প্রতিভূনণস্তি বাদ্যযোগন্ত বাদিনঃ । 
স রক্ষিতো দিনস্তান্তে দগ্চাৎ ভূত্যায় বেতনম্ ॥ 

বাদিনে! ভাষাবাদিনো উত্তরবাদিনশ” ( ব্যবহারতত্ব ) 

বাদিভীকরাচার্ধ্য, আচার্ধযসপ্ততি ও সপ্ততিরত্বমালিকা -রচয়িতা। 

বাদির (ক্লী) বদরী সদৃশ সুক্ফলবৃক্ষ । ( শবরত্বা”) 
বাদিরাজ. (পুং) বাদিযু বক্তৃযু রাজতে ইতি রাজ-কিপ,। 

মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকাৎ) 

বাদিরাজ, ১ জৈনমতখণ্ডন ও ভগবদ্গীতা-লক্ষাভরণ প্রণেতা । 
২ ভেদোজ্জীবন, যুক্তিমলিকা ও বিবরণব্রণ নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। 

৩ সারাবলী নামক ব্যাকরণপ্রণেতা । 

বাদিরাজতীর্ঘ, তীর্থ-প্রবন্ধ কাব্য ও কুল্সিনীশবিজয়কাব্য-রচ- 
ফিতা । ইনি ১৩৩৭ খুষ্টান্দে গতাগ্গ হন। 

বাদিরাজপতি, ঞ্লোকত্রয়ন্টোব্ররচয়িতা। 
বাদিরাজশিষ্য, রামায়ণসংগ্রহটাকা প্রণেত্তা । 
বাঁদিরাজন্বামী, ১ ছুগোলরচয়িতা। ২ আনন্তীর্থকৃত মহা- 
ভারততাৎপধ্্য নির্ণয় প্রণেতা । 

বাদিবাগীশ্বর (পুং) একজন প্রাচীন কৰি। শেষানন্দ ই'হার 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

বাদিশ (ত্রি) সাধুবাদী। ( শবামালা ) 
বাদিশ্ীবল্লভ, অভিধানচিস্তামণিটাকারচয়িতা। 
বাঁদীন্দ্র, ১ একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক । চিন্নতট্র ইহার উল্লেখ 

করিয়াছেন। ২ কবিকর্পটিকাকাব্য প্রণেতা । 
বাদীক্দ্র (পুং) বাদিনাং ইন্ত্ঃ। বাদিরাজ, মঞ্জুঘোষ। 

বাদীভনিংহ, একজন জৈন পণ্ডিত, ইনি গন্চিত্তামণি নামক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

বাদীশ্বর (পুং) বাদিনামীশ্বরঃ | বাদিরাজ । 
( পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ | (ভারত ১৩ পর্ব ) 

বাগ্য (কী) বাদয়স্তি ধ্বনয়স্তীতি বদ-ণিচ-ষৎ। ১ যস্ত্রবাদন। 
২ ঝদিত্র, চলিত বাজনা, পর্ম্যায়--আতোম্ব। এই বাস্থ চারি 
গ্রকার--তত,; আনদ্ব, শুষির ও ঘন। 
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১ ৭ পপ সা পচ আপ 

“ততং বীগাদিকং বাস্ঘমানন্ধং মুরজাদিকম্। 

স্টাদিকন্ধ শুধিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্ ॥* ( অমর ) 
“তালেন রাজতে পীতং তালো বাদিত্রসস্ভবঃ ৷ 

গরীর়স্তেন বাদিত্রং তচ্চতুবিধমিষ্যতে ॥ 

ততং গুধিরমানন্ধং ঘনমি'ং চতুবিধম্। 

ততং তন্ত্রীগততং বাস্ধং বংশাস্তং শুষিরং তথা ॥ 

চর্দীবনদ্বমানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতম্ ॥” (সঙ্গীতদামোদর) 

তাল ব্যতীত গান শোভা পায় না, গানের পর্ণ তার জব 

তালের প্রয়োজন, এই তাল বাদি হইতে উৎপন্ন হয়; এইজন্য 

বাগ্ক অতি শ্রেষ্ঠ । এই বাক আবার তত, শুধির, আনন্ধ ও 

ঘন ভেবে চারিপ্রকার। বাছ্ের মধ্যে তন্ত্রীগত ৰাগ্ক ভত, 

বংশী প্রভৃতি শুধির, চর্দমাবনন্ধ আনদ্ধ এবং তালাঙ্গিকে 

ঘন কছে। 

তত বাগ্ঠ যথা-_-অলাবনী, ব্রচ্গবীণা, কিন্রী, লঘুকিন্নগী, 

বিপঞ্ধী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠ, চিত্রা, জ্যোষবতী, জয়, হস্তিক৷, কুক্জিকা, 

কুন্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী, ব্রিশবী, শতচন্্রী, নকুলোষী, ঢংসনী, 

ওঁড়ম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, শুধণল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্র, শরমগ্ডল, 

কপিলাস, মধুন্তন্দী ও ঘোণ! প্রভৃতি তন্ত্রীগত বা্চযস্্রকে তত 

বাস্থ কহে। 

গুধিরবাদ্ধ থা_-বংশী, পারী, মধুরী, তিত্বিরী, শঙ্খ, কাহল, 

তোঁড়হী, মুরলী, বুক, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, কাপালিক, বংশ 

ও চর্্মবংশ প্রভৃতি শুধির বাস্য। 

আনদ্ধ বাছ্ভ যথ1--মুরজ, পটহ, ঢক্কা, বিশ্বক, দর্পবাছ্য, পণব, 

ঘন, সরুঞ্জা, লাবজাহ্ব, ভ্রিবল্য, করট, কমট, ভেরী, কুড়নকা, 

হুড়ক!, ঝনস, মুরলি, ঝল্লী, ঢুকলী, দৌগ্ডিশালী, ডমরু, টমুকি, 
মড্ড, কুগুলী, তন্ুনামা, রণ, অভিঘটবাছ, ছন্দুভি, রজ, ডুডুকী, 
দর্দুর ও উপাঙ্গ প্রসৃতি আনদ্ধ-বাগ্ঠ। 

কাংশ্ততাল অর্থাৎ করতাল প্রসৃতিকে ঘন কহে ।* 

ক তত বাদ্যং বখ।-- 

“জলা বনী ত্রক্মবীণ| কিন্নরী লঘুকিররী। 

বিপঞ্ষী বল্গকী জোষ্উ। চিজ! জ্যোষঘতী জয় ॥ 

হস্তিক। কুক্জিক। কৃণ্মাঁ শারঙগী পরিবাদিনী। 

ত্রিশধী শতচন্ত্রী চ নকুলোঠী চ ঢংসধী ॥ 

ওড়ম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধ; শুফলত্তখ।। 

গদাবারণহত্তশ্চ রুদ্রোৎখ শরমণ্ডলঃ। 

কপিলাসে! সধুন্তন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ &” 

গুধিরবাদ্যং ধথ1-_ 

"বংশোহখ পারীমধুরীতিত্তিরীশব্ধকহল।:। 

তোড়হী মুরলী বুক শৃঙ্গিক| শ্বরন।তর; ॥ 



পপ... সপ ৯৯০ টার 

.. পুরাণবরণিত ঘটনা! অবলখন করিয়া স্গীতদামোদরকার | 
লিখিয়াছেন যে, কক্সিমী ও সম্যভাম! প্রভৃতি গ্রীকষের অষ্ট 

গ্রধানা মহ্ষীর বিষাহকালে এই চারি প্রকার বাস্ত একত্র 

বাদিত হুইয়াছিল। এই চারি গ্রকার বাণ্তের মধ্যে দেবতাদিগের 
তত, গন্ধর্বদিগের গুধির, রাক্ষলদিগের আনদ্ব, ও কিন্ররদিগের 

ঘনবাস্ত ছিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া 
এই চারিপ্রকার বাগ্ঠই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তদবধি এই বাঁস্থ সকল পৃথিৰী মধ্যে প্রচলিত আছে । 

“রুক্িণ্যাঃ সত্যভামায়াঃ কালিন্দী মিত্রবিন্নয়োঃ । 

ামবত্যা নাপজিত্যা লঙ্গণাতদ্রয়োরপি ॥ 

কুষণশ্তাষ্টমহিষীণাং পুরোদ্বাহমহোৎসকে। 

তত্তং শুধিরমানদ্ধং ঘনঞ যুগপজ্জনাঃ ॥ 

অবাদয়ন্নসংখ্যাতমিতি পৌরাণিকী শ্রুতি: । 
ততঃ বাণ্স্ক দেবানাং গন্ধর্ববাণাধ্চ শৌধিরং ॥ 

আনদ্ৃং রাক্ষসানাস্ত কিন্নরানাং খনং বিহ্ঃ। 

নিজাবতারে গোবিন্দঃ সর্বাসেবানয়ৎ ক্ষিতো। ॥৮ 

( সঙ্গীত দামোদর ) 

ত্বত্ত গ্রতৃতি চারি প্রকার ৰাস্থ ব্যতীত যুদ্ধকালে সৈস্তদিগের 

যে অহঙ্কার রব, তাহার নাম দিংহনাদ। এই সিংহনাদ ধরিয়া 

বাগ্ঠ পাচ প্রকারু। 

ন্লিলিম্প হতকম্পনতোমরেণ 

রণে সুরারেশ্মখনাৎ সুরেগ। 

অভ্ভতানৈরপি সিংহনাদৈঃ 

স! পঞ্চশবী(ত কণাদবাদঃ ॥ 

যুদ্ধে সৈন্যানাং যো হুহক্কাররৰঃ' স সিংহনাদ ততাদিভিরেভি- 

শ্ততুভিবান্ছেশ্চমুনাং সিংহনাদৈশ্চ পঞ্চশর্বী বাস্তমুৎ। মিংহ- 
নাদেন সহ বাণ্ঠং পঞ্চবিধং ভবতি |” ( সঙ্গীত দামোদর ) 

বিষু গৃহে এই সকল বাগ বাজাইলে বিষ্ণু সন্ত হইয়া 

শৃঙ্গং কপালিকং বংশশ্চন্বংশশ্থাপরঃ। 

এতে গুধিরভেদান্ত কিতা; পূর্ববশৃরিভিঃ ॥* 

'।নন্ধং বখ।- 

“আনদ্ধেম্ জঃ শ্রেয়ান্ ইতুযক্তং ভরত! দিডি:। 

অপিচ মুরজপটহচন্ধ। ষিম্বকে। দবাদাং 

পণবদসরুপ্রা লাবলা হবঞ্জিবল্য; | 

কর়টকমটভেরী শ্ভাৎ কুড়ক হড়,ক। 

ঝনসমুরলি বন্দী ঢুকবলী দৌত্ডিপাল!। 

ডমরুটমুকি মড়ডু কুগুলীস্তগুনামা 

রণমতিখটধাদ।ং ছু্গুতী চ ঝুজশ্চ,। 

স্বচিদপি ঢ্ঢুকী স্তাৎ দু রং চাষুপাজং 
প্রকটিতমনবন্ধং বা?]মথং জগত্য।স্ 1” (সঙ্গীত দমেংদক) 

সময়ে এই সকল বাদ্য বাজান উচিত। শাস্ত্রে যে বিষুঃ শব 

অতিহিত হইয়াছে, উহ! উপলক্ষণ মাত্র। বিশু, শব্ধ দেবতাপর, 
অর্থাৎ সকল দেবতা বুঝিতে হবে, সকল দেবত। গৃহে উত্তন্ধপ 
বাদ্যাদি বাজান বিধেয়। 

“অন্যোপহারে বিবিধে দ্বতক্ষীরাভিষেচনৈঃ ৷ 

গীতবাদিত্রনৃত্যা গ্থৈস্তোষযচ্চাচ্যুতং নৃপ ॥ 
পুণ্যরাত্রিযু গোবিন্দং লীতনৃত্যরবোজ্জলৈঃ। 
ভূপজাগরণৈর্ভক্তযা তোষয়াচযুতমব্যয়ম্ ॥ 

যেষাং ন বিশ্বং তৈর্ভক্ত মার্জনাহ্যাপলেপনৈ2। 

তোধিতো ভগবান্ বিষুদদাত্যভিমতং ফলম্॥” 

( অগ্রিপু” ক্রিয়াযোগ নামাধ্যায় ) 

দেবগ্রতিষ্ঠা কালেও বাগ্যাদি মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া দেবতা 

স্থাপন করিতে হম্। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মাত্রেই ৰাস্ত বিধেয়। 

“ততঃ প্রাসাথে স্থাপ্যোহয়ং গীতবাদিত্রমজ লৈ । 

সর্বগন্ধাংগ্ুতে। গৃহ ইমং মন্ত্রমুদাহরেঞ্ ॥৮ 

( বরাহপু* শৈলার্চাস্থাপন ) 

দেবভাঁবিশেষে বাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে । শিবমন্দিরে ঝলক 

(কাংশ্ত(নর্মিত করতাল ), হুর্যগৃহে শঙ্খ, হর্গামন্দিরে বংশী 

ও মাধুরী বা করিবে মা এবং বিরিঞ্গিহে ঢাক ও লক্ষমীগৃহে 

ঘণ্টা বাস্ক করিতে মাই । যদি কেহ বাগ্যাদি করিতে অসমর্থ 
হন, তাহা হইলে তিনি ঘণ্টা বাগ্ত কষিতে পারেন, কারণ 

ঘণ্টা সকল বাস্তের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। 

“শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ হুর্ধযাগারে চ শঙ্ঘকম্। 

দুর্গাগারে বংশীবাগ্থং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ ॥” 

ঝল্লকং ঝাংস্নির্শিতকরতালং। 

গীতবাদিত্রনিখোষং দেবস্তাগ্রে চ কারয়েৎ। 

বিরিঞ্চেশ্চ গৃহে চক্কাং ঘণ্টাং লঙ্গীগৃছে ত্যজেৎ ॥ 
ঘণ্টাভবেদশক্তহ্য সর্ধ্ব বাগ্ঘময়ী যত ॥৮+ (তিথ্যাদ্দিতত্ব ) 

বাগ্ধ সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ, যেহেতু গীত, বাদ্ধ ও নৃত্য 

এই তিনের একত্র সমাবেশকেই সঙ্গীত বলে। কেহ কেহ গীত 
ওৰাস্ত এই উভয়ের সংযোগকেও সঙ্গীত বলিয়া গিম্ান্ছেন। 

তাহাদের মতে, গীত ও বাগ্তই গ্রধান, নৃত্য এই ছুইএর জনুগত। 

কেহ বা গীত, বাগ ও নৃত্য প্রত্যেককেই সঙ্গীত বলিয়! থাকেন ॥ 

কারণ, বাস্তাভাবে গীত ও নৃত্য শোত। পায় লা। 

এই বাস্ত আবার তালের অধীন, তাল ব্যাতিরেকে 

বাস্থাদি লোকের সুখদায়ক না হইয়। কেবল ক্লেশগ্রদ হয়। 

সেই তালও আবার ব্রিধাত্মক অর্থাৎ ইহাতে কাল (ক্ষণাদি ), 

ক্রিয়া (তালের ঘটন1 ), মান (ক্রিয়াছয়ের মধ্যে বিশ্রাম এ. 



নামক তিনটা বিভাগের সমাশ্রয় আছে। তাল শবে বুৎপত্তি 
গত অর্থ হইতে উহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিষ্ঠার্থ- 
বাচক 'তল' ধাতুর উত্তর ঘণ, প্রত্যয় দ্বারা তাল শব নিষ্পনন 
হইয়াছে। ইহাতে বুধা যাইতেছে, গীত, বাস্ত ও নৃত্য এই 
তিনই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই তাল বলে। কাল, মার্গ 

(গতি পথ ), ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, গাতি, কলা, লয়, যতি ও 

প্রস্তার এই দশটি তালের প্রাণ-ম্বরূপ। এই দশ প্রাণাত্মক 

তালজ্ঞ ব্যক্তিকেই সঙ্গীত-প্রবীণ বলা যাইতে পারে; তদিতর 
অর্থাৎ তালজ্ঞান রহিত (যাহাকে লোকে বেতালা বলে) 

ব্যক্তিগণকে সঙ্গীত বিষয়ে মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

যেমন সাধারণ নৌকা কর্মের (হালের ) সাহায্য ব্যতিরেকে 

বিপথ ভিন্ন কখনই স্থপথগামী হইতে সমর্থ হয় না, তালহীন 

সঙ্গীতও তজপ। 

তালের দশ প্রাণাস্তর্গত “কাল” মাত্রা নামে অভিহিত 

হইয়। থাকে । সেই মাত্রা পাচ প্রকার, যথা-_অপুক্রত, ক্রুত, 

লঘু, গুরু ও প্লুত। ইহাদিগের সাক্ষেতিক নাম-_গুব, দ, ল, গ 

ও প। ইহাদের লিপিবদ্ধ করিতে হইলে ১,৯১৬, এই 

আকারে লিখিতে হয় । একশত পন্মুপত্র উপযুপর্িভাবে রাখিয়া 

সচিদ্বারা বিদ্ধ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে ক্ষণ কছে। 

এক ক্ষণে অণুক্রত বা গুদ ) দুই ক্ষণে ক্রুত বাদ; ছুই ক্রুতে 

( চারিক্ষণে ) লঘু বা ল; লবুদ্ধয়ে ( আট ক্ষণে )৩% বাগ এবং 

তিন লঘুতে (বার ক্ষণে ) প্লূত বা প হইবে। কোন কোন 

সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত পাঁচটি লঘু বর্ণের উচ্চারণ কালকে একটি লঘু 

মাত্রা ধরিয়া থাকেন এবং তদম্থসারেই অনুক্রতাদি মাত্র! কাল 

নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। 

এই সকল মাত্রার বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস দ্বারা বহু সংখ্যক 

তালের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কতিপয় তালের নাম ও 

মাত্রার বিস্তাস নিয়ে প্রদর্শিত হইল। তাল প্রথমতঃ “মার্স 

ও “দেশী, ভেবে দ্বিবিধ। ব্রদ্ধাদি দেবগণ ও ভরতাদি সঙ্গীত- 

বিদ্গণ দেবদেব মহাদেবের সম্মুখে যে সঙ্গীত প্রকাশ করেন, 

তাহাকে 'মার্ম” ; এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীত্যন্থসারে তত্তদদেশ- 

বাসিঞনগণের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট ও অন্রঞ্জিত হয়, তাহাকে 

সঙ্গীত বলে। এইরূপে সঙ্গীত দ্বিবিধ হওয়াতে সুতরাং তালও 

ছুই প্রকার হুইয়াছে। 

সঙ্গীতবিশেষে সুনিপুণ ব্যক্তিমাত্রই গায়ক ও নর্তকের ভ্রম 

নিরাকরণ নিমিত্ত কাংস্তনির্িত ঘন বাগ্চ অর্থাৎ “করতাল” বা 

“মন্দিরা”দির আঘাত দ্বারা তাল দেখাইয়া দিবে। তালে সম, 

অতীত ও অনাগর্ত এই তিন প্রকার গ্রহ আছে। এক সমকে 

গীত ও তালের আরস্ত হইলে তাহাকে সমগ্রহ, গীতারস্তের পূর্বে 
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তালের আরস্ত হইলে তাহাকে অত্তীতগ্রহ ও গীতারস্তের পরে 

তালের আরম্ত হইলে তাহাতে অনাগত গ্রহ বলে। ক্রিম্নাকালে 

সামান্ত সামান্ত বিশ্রীমকে লয় কহে। লয় দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত 

ভেদে তিন প্রকার । অতি শীঘ্ গতিকে দ্রুত, তাহার দ্বিগুণ 

শ্লথ গতিকে মধ্য ও মধ্যাপেক্ষা ছিগুণ ক্লথ গতিকে বিলম্বিত লয় 

বলে। এই ত্রিবিধ লয়েরই আবার সমা, আোতোবহা! ও 

গোপুচ্ছা এই তিন প্রকার গতি আছে । আদি, মধ্য ও আস্তে 

একভাবে থাকাকে সমা, জলের আ্োতের গ্ভায় কখন ভক্ত কথন 

বা মন্দগ।ততে যাওয়াকে শ্রোতো বা, এবং জ্রত, মধ্য ও বিলম্বিত 

এই তিন ভাবেই যাওয়াকে গোপুচ্ছা গতি বলে। সংস্কত 

প্লোকাদিতে জিহ্বার বিশ্রাম-স্থানকে যেমন যতি বলো, তালেব 

সেইরূপ লয় প্রবৃত্তিনিয়মও যতি নামে অভিহিত হইয়াছে । 

বাগ্ধে তাল, যতি ও লয়ের যেমন প্রয়োজন, মাত্রা নিরূপণপ্ 

তন্্রপ আবশ্তুক। মাত্রার সমতা রক্ষিত না হইলে সঙ্গীতের 

পদভঙ্গ হইবে, সে সঙ্গীতের কোন মধ্যাদা নাই। এই কারণে 

শিক্ষার্থীকে বিশেষরূপে মাত্রার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। মনুষো 

নাড়ীর গতির পরিমাণে অর্থাৎ এক আঘাতের পর বিরামান্তে 

পুনরায় আঘাত পধ্যন্ত সময় ১ মাত্র। ধরিয়া লওয়া যাইতে, 

পারে। এইরূপ এক একটী আঘাতকে এক মাত্রা কাল স্থির 

করিয়া তাহারই দীর্ঘ ও প্রত করিয়া এক, দ্বি, ত্রি প্রস্থতি 

মান্রাকাল নির্দিষ্ট হয়। ঘটিকাযস্ত্রের সমবিরামাস্তর আঘাত 

লইয়াও মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে। আমাদের দেশের 

কোন কোন গায়ক ও বাদকগণ স্ব ত্ব ইচ্ছাধীন অর্থাৎ নিভেব 

গলার ও হন্তের ওজনানুসারে কালস্থির করিয়! থাকেন | 

গাঁরক ও বাদক একমাত্রা কাল মনে করিয়৷ যে সময় স্থিব 

করিবেন, দ্বিমাত্রা কাল স্থির করিতে গেলে, সেই নিদ্দিষ্ট এক- 

মাত্রা অপেক্ষা দ্ীথ মাত্র! স্থির করিতে হইবে। তিনি ত্র বা 

চতুর্মাত্রাতে উহার অনুক্রম অর্থাৎ ত্রি বা চতুগুণ ধরিয়া 

লইবেন। প্রন্ধপ ৮টা মাত্রা একত্র করিলে একটী মার্গ হয়। 

কোন্ তালে কত মাত! অর্থাৎ কয়মাত্রায় এক এক তাল হয়, 

তাহা তালবিশেষের পর্যায় হইতে জানা যায়। তালের তুঁপা- 

রূপ বিভাগের নাম লয় এবং লঘু গ% নির্দেশের নাম প্রশ্ন, 

সঙ্গীতের ছন্দের নায় তালেরও পদ আছে। এই পদ ঝা 

গিরা চারি প্রকার_বিষম, সম, অতীত ও অনাঘাত। 

ইহার মধ্যে আবার বিরাম, মুহুর্ত, অণু, ভ্রুত, লঘু গুরু, প্র, 

অথবা অণু, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত, বিরাম ও লঘুবিরাম 'এহ 

মাতটী অঙ্গ। 

মার্গ ও দেশী এই দ্বিবিধ তালের মধ্যে অগ্রে মার্গ, পল্চাৎ 

দেশীভালের নাম ও মাত্রাবিস্তাস প্রদশিত হইতেছে । 
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মার্গ তাল। 
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[ বিস্তৃত বিবরণ তাল ও সঙ্গীতশনে দ্রষ্টব্য । ] 

।বাগ্ক (কী) বান্থ স্বার্থে কন্। বান শব্দার্থ, বাজন!। 

“্গীতৈ: জুগা বাগ্তধরাশ্চ বাদ্যকৈ? 

স্তুবৈশ্চ বিপ্রা জয্নিঃস্বনৈর্গণাঃ ৮ (ভাগ ১০।১২৩৪) 

| বাছধর (পুং) ধরতীতি ধ-অচবাগ্যন্ত ধরঃ। বাছ্যন্ত্রধীরক, 

যাহার! বাজনা ধারণাদি করে। (ভাগ ৯০1১২৩৪ ) 

মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র 
বাগ্যভাণ্ড (ক্লী.) বাদ্যং বাদনীয়ং ভাণ্ুং। বাদনীয় পাত্র» 

পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যতা্ড মুখে জলে । (অমরটাকা ভরত) 

(ব্লী) যগ্রবিশেষ। ইহা সঙ্গীতের একটা, অঙ্গ বলিয়া 

অতি প্রাচীন 

কাল হইতে আধ্যসমাজে বাস্বস্ত্রের ও যগ্্রবাদনের ব্যবহার 

ছিল। আর্ধাগ্রণ বাস্সঙ্গীতের উচ্চতর স্বরতরঙ্গে উদ্ত্ত 



হইতেন ; কেবল যুদ্ধ বলিয়া নহে, তাহারা সংসারের সুখময় 

নিকেতনে বসিয়া বাসযন্ত্রের সুমধুর শব ও প্বরবিন্তাসেও 

আপনাদিগকে আনন্দময় করিয়! তুলিতেন। খগ্েদ সংহিতার 

৬:৪৭।২৯-৩১ মন্ত্রে যুদ্ধহন্দুভির কথা আছে। “এই ধাস্ত উচ্চ 

রবে বিজয়ঘোষণাকারী এবং সেনাদিগের বলবর্ধনকারী ছিল। 

এই ছুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করিবার জন্ত নিয়ত 

উচ্চরব করিয়া থাকে ।” 

এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, আর্ধ্যগণ ছন্দুভিবাছ্ের 

শব্সঙ্গীতে ঘুদ্ধ করিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। উক্ত 

শব্দ তাহাদের বলপ্রদান করিত। ইহাতে মনে করা ঘায় যে, 

সেই প্রাচীন বৈদিকযুগের আধ্যগণ বাগ্ঠসঙ্গীতের শক্তিতে 

কিরূপ বিমোহিত হইতেন এবং তাহার! সেই সময়ে বাগ্ভবিশেষের 

প্রক্যতানবাদনে কিরূপ পারদশী ছিলেন। বৈদিকযুগের পর 

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্যুগে আধ্যসমাজে বাগ্যযস্ত্রের বিশেষ প্রভাব 

ছিল। যাগযজ্ঞাদিতে শঙ্ঘঘণ্টানাদ দিগৃদিগন্তে গ্রসারিত হইত। 

বামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগে আমরা রণভেরী, ছুন্দুভি, 

দাঁমামা প্রভৃতি অনেকগুলি সুষির ও আনন্বযন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে 

পাই। প্র বাগ্যন্ত্রগুলি যে তৎকালে একযোগে বাদিত হইত, 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

রাঁজা যুধিষ্টির যখন ইন্দরপরস্থের সিংহাসনে সমাসীন, তখন 

ভারতে যন্ত্রবাছের বিশেষ আদর ছিল--তখন রাঁজকন্তাগণ ও 

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা গীত, বাছ্ধ ও নৃত্য শিক্ষা করিতেন। 

বিরাটরাঁজভবনে বৃহনলাবেশে অজ্ঞুনের নৃত্যগীতশিক্ষাদান 

ভাহার প্রমাণ। 

পুরাণ হইতে জানা যায় যে, একমাত্র সরস্বতী দেবীই বীণা 

বাঁজাইতে সমর্থ ছিলেন। মহর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া হরিনাম 

গাঁন করিতেন বটে, কিন্তু তাহার সে বাদ্য, রাগ, তাল ও লয়- 

যোগে পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হইত না। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটি গল্প 

আছে,--মুনির মনে মনে অভিমান ছিল, তিনি সঙ্গীতশাস্তরে 

বিশেষ পারদর্শী। তাহার সেই দর্প খর্ব করিবার জন্য একদিন 

ভগবান্ বিষু। নারদকে লইয়া ভ্রমণচ্ছলে স্থরলোকে একস্থানে 

যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ তথায় হল্পদাি ভগ্ন কতক- 

গুলি নরনারীকে অবলোকন করিয়া £ঃখিত চিত্তে তদবস্থার 

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, "আমরা 

দেবাদিদেব-্থ্ট রাগরাগিণী,। নারদ নামে এক খষি 

অসময়ে অশান্জ্রমতে রাগ রাগিণীর আলাপ করিয়া আমাদের 

অন্কতঙ্গ করায় এই ছুর্দিশা ঘটাইয়াছে।” নারদ তখন 

তগবানের ছলনা বুঝিয়া বহুবিধ স্তব করিয়া তথা হইতে 

প্রশ্থান করিলেন। 

[ ৩৭৭ ] 

লিপ সস ১১৯ ৯৮০৯ সপ - সপ ০ 

এই গল্পের মূলে যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে সাধন! না! হইলে 

যে বাস্থসঙ্গীত আয়ত্ত হইবার নহে, তাহা বেশ বুঝা যাস । 
আমাদের দেশের বীণাযস্ত্ই সর্ব-প্রীচীন। এই যন্ত্র 

সরম্বতীদেবী ও নারদ খধির অতি প্রিষ্ম বলিয়া কথিত। কালে 

এই বীণার আবার আকার ভেদ ঘটে এবং সেই সঙ্গে উহার 

বিভিন্ন নামও প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা স্বরবীণা নামেও পরিচিত । 

ক্বরবীণ| নানাবিধ, তন্মধ্যে যাহাতে একতার তাহ! 

একতন্ত্রী, যাহা দ্দিতারবিশিষ্ট তাহা! দ্বিতগ্রী, যাহা ত্রিতাব- 

যুক্ত তাহা ত্রিতত্রী। ধিলীর পাঠাৰ সম্রাট আলাউদ্দীনের 

সভাম্থ পারগ্ত দেশীয় অসাধারণ সঙ্গীতশাস্্রবিৎ এই ব্রিতর্ী- 

বীণাকে সেতার! নাম দেন। সণ্ুতারযুক্ত বীণার নাম পরি- 

বাদিনী। তুম্বীর উদরের দিক্ খণ্ড করিয়া যে বীণ! নিশ্মিত হয়, 

তাহার নাম কচ্ছপী, উহা এখন কচুয়া! সেতাব নামে গ্াসিদ্ধ।। 

এইরূপ শততম্ত্ীযুক্ত বীণাও আছে। 

ভারতের এ্তিহাসিক যুগেও বাণ্ঠাদির যথেষ্ট পরিচয় পাওষা 

ধায়। প্রাচীন নাটকাদিতে তাহার উল্লেখ আছে। কেবল 

ভারত বলিয়া নহে, মধ্য এসিয়াখগ্ডের স্থপ্রাচীন আসিরীয় 

কালদীয় প্রভৃতি রাজ্যবাী মহানন্দে মহোত্সবাদিতে বাগ 

বাজাইতেন। তখনকার দিনেও দেবমন্দিরাদিতে শঙ্খ, ঘণ্টা € 

ংশী প্রভৃতি বাদনের রীতি ছিল। 

কোরাণে উল্লেখ নাই জানিয়া। মুসলমানগণ সিরীয় ও 

পারন্তের পুরাতন সঙ্গীত নষ্ট করিয়াছিল, পরে খলিফা হারুণ অণ. 

রসিদের উৎসাহে পুনরায় গান ও বাজনার প্রতিষ্ঠা হ। 

তাহার মৃত্যুর পর খলিফারা যতই বিলাসপ্রিয় হইয়াছিলেন, 

ততই গান ও বাদ্ের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 

সঙ্গীতোতসাহী রাজগণের মধ্যে ভারতের মোগল সম্া্ 

অকবর শাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান কর! যাইতে পারে ; তিনি 

রাজাশাদনকল্পে যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবস্থাপ্রণয়নে নিরস্তর ব্যাপুত 

থাঁকিলেও সঙ্গীতের অনুশীলনে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । 

তাহার সভায় স্ুবিখ্যাত গায়ক গোপাল নায়ক, মিএগ তানসেন 

প্রভৃতি বিগ্ভমান ছিলেন। প্রবাদ আছে, দীপক গানে গলা নষ্ট 

হইবার পর তানসেন সানাই প্রস্তত করিয়া রাগরাগিনীর আলাপ 

করিতেন । 

ভারতবানীদিগের স্তায় প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে সংস্কার 

ছিল যে দেবতারাই সঙ্গীতবিদ্ধা ও বাগ্বন্ত্ের সষ্টিকর্তা। তাহ 

তীহারা এক একটী দেবতাকে তাহাদের প্রির এক একী বাগ- 

যঞ্্রদিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। শিবের বিষাণ, বিষ্ণুর শঙ্খ, সার 

স্বতীর বীণা, কুষ্ণের বাশী ও অন্ঠান্ত হিন্দু দেবদেবীর হস্তে যেমন 

ভিন্ন ভিন্ন বাগ্যস্ত্র পরিশোভিত দেখা যায়, সেইনপ গ্রীকদিগের 
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বিন্যস্ত আছে। 
প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে নীলনদ প্লাবিত হইয়া 

একবারে বহু মৎস্য ও কচ্ছপ তীরদেশে নিক্ষিপ্ত হয়। একটা 

কচ্ছপের মাংস ক্রমে গলিত হইয়! অস্থি পৃষ্ঠ হইতে স্থলিত 

হইলে পৃষ্ঠান্থির জধ্যে কেবল শিরাগুলি শু্গভাবে সংলগ্ন 

থাকে। একদিন বরুণদেব (1101)) ) নরদীকৃলে ভ্রমণ 

করিতেছিলেন, অকন্মাৎ সেই কচ্ছপপৃষ্ঠে তাহার পদ্দ পতিত 

হওয়ায় সেই আশ্বাতে তদভ্যন্তরস্থ শিরাসমূহ মধ্যে বায়ু 

ফলিত হইয়া একটা ন্ুশ্বব সমুৎপাঁদন করে। তখন মার্কারি 
তাহা উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন, "তাহ হইতেই লায়ার 
157৮) নামক গ্রথম বাছ্ধযন্ত্রের শষ্টি হইল। সেই লায়ারকে 

্মাদশ করিয়া পরবর্তিকালে হার্প (00৮10) এবং অপেক্ষাকৃত 

স্বাধুনিঞ্ণ নানা! তারযুক্ত যণ্ণের উদ্ভব হইয়াছে। শৃক্লা বহুকাল; 
চইাতেই প্রচলিত ছিল। মহিষ বাঁ গোরুর শৃঙ্গ শূন্যগর্ড করিয়া 

'াভা বাজাইবার বীতি এখনও প্রায় সকল দেশে দেখা যায়। 

তামনিশ্ষিতি রামশিগা এই শু্গবাগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র জিনিস। 
প্রাচীন কালে ভারতের স্তায় মিসর রাজ্যেও শৃঙ্গা এবং 

£ক গ্রকার ঢাকেব অধিক ব্যবহার ছিল। মিসরের লোকেরা 

এতদিন লায়ার ও এক প্রকার বাশী বাঁজাইত। র্লিওপেটার 
নময়েও মিসরে গীতবাদ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল, কিন্তু এ দেশ 

রোমকদিগের হস্তগত হুইবাঁব পর, রাজপুরুষদ্দিগের আজ্ঞায় তাহা! 

রহিত হইয়! যাঁয়। এসিয়ার মধ্যে বাবিলন রাজ্যে ও প্রাচীন 

পাবাম্যে বিলাসের মহিত গানবাধোর বিশেষ উন্নতি দাধিত হয়। 

খিতদীব! যখন মুসার অধীনে মিলর হইতে পলায়ন করে, তখনও 

তাহাদের মধ্যে বাগ্াদির অভাব ছিলনা । কিন্ত এসকল 

ধান্চযদ্ধ যে বিশেষ সুস্বর উত্পাদন করিত, এমত বোধ হয় না। 

তখন সমাজ শৃঙ্খলাবন্ধ না হওয়াতে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ । 
উপস্থিত হইত। সেই কারণে তদানীন্তন সংগীত কেবল সাংগ্রামিক 

প্রবৃস্তির উত্তেষক ছিল। তাই খগ্েদের ষষ্ট মগুলের ৪৭ সুত্তে 

ঘি্দূভিকে বলপ্রদানক বলা হইয়াছে । তৎকালে যোদ্ধপুরুষেরা 

যেরূপ ভয়ঙ্কর বেশভূষায় ভীষণ মুন্তি ধারণ করিত; ত্বাহাদের 

নাগ্ঠুষ্চগুলিও সেইরূপ ভয়ানক শঙ্ গ্রসব করিত। ইতিহাস 

পাঠে জানা ঘায়, কার্থেজীয়বীর হালিবল জামার যুদ্ধে (খুঃপুঃ ২০২ 
তাবে) ৮*টী হন্তী লইয়া রোমকদ্দিগকে পদদবিত করিতে অগ্রসর 

হন, তখন রোমকগণ এরূপ ভয়ম্কর ভেরীরব করিয়াছিল, যে 

চস্ত্ীরা ভয়েই ইতস্তত; পলায়ন করে। আলেকসান্দায়ের সময়ে 
দীকশীতবাগ্তের ভ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বয়ং আালেকসান্দার 

পাঁশিপোলিসের সিংহাসনে বসিয়া গীতবাস্ত শুনিতেন। 

মধ্যেও মিনার্ডা, মার্কারি প্রভৃতি দেবতার হস্তে বাস্তব 
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বাদ্যযন্ত্র 

পূর্বেই বলিয্নাছি, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকজাত্তির মধ্যে বহু- 
বীল হইতেই যন্ত্র-বাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই সময় 

হইতে ক্রমে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বাগ্যস্ত্রের সমাদর বিস্তৃত হয়, 
তন্মধ্যে ইতালী রাজ্যেই এই কলাবিগ্ভার বিশেষ অন্ুশীলন 

হইয়৷ থাকে। 

রোমক কবি টাইটাস্ লুক্রেটিয়াস্ কেরাস্ খ্টপূর্ব ৫৮ অব্ষে 

ডি রেরাম নেটুরা" নামক স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি 

সম্বন্ধে একটা অদ্ভুততব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উহ! পোরাণিকী 

কথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতপগ্র এবং ইহাকে কবির স্বাভাবিক 

অভিব্যত্তি বলিয়। গ্রহণ করা যায়। ভিনি লি'খয়াছেনপ- 
শবনেচয় কল কণ্ঠ পাখীর কুজনে 

ফুটিল মানধ কণ্ঠে গীতিকায় শ্বর, 

সুজিদ্ধ মৃদুল চারু সান্ধ্য সমীরণে, 

ব।জিল বনের নল অতি মনোহর । 

সে স্ব্গে শিখিল পাঁখী হ মধুর গান। 

মানুষ শিখিল সু, গানের লহরী; 

নলরদ্ধে, বায়ু যোগে উঠিল যে তান, 

দেখি তাহ! থষ্ট হল মধুর ব্িরী ৫” 

ছুই সহস্র বৎসর পূর্ধবে একজন স্থবিখ্যাত দার্শনিক কৰি 
নলের ধাশীর এইরূপ আভাস দিয় গিয়াছেন। 

রোমক কবি ওভিডাস স্ামোর গ্রন্থেও নলের বাশীর উৎপত্তি 

সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 

যায়। কবিগণের স্থকোমল কাব্যকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিয়া 

পাশ্চাত্য দেশের ধশ্শষি্তি বাইবেলেও বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বদ্ধে 

দুই একটা কথা দেখিতে পাওয়! যায়। বাইবেলে লিখিত 

আছে, আদমের নিম্নতম সঙ্চম পুরুষ জুবাঁল সর্বাগ্রথমে বাদ্যযন্ত্র 

লইয়া ধরাধামে অবতরণ করেন। এই সময়ে বীণা ও বাশী এই 

উভয়েরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত: নলিকা ও তত্ব 

এই উভয়ই সর্বপ্রথমে বাদ্যযন্ত্রের উপাদানরূপে ব্যবহ্ৃত হইত। 

অতঃপর নলিকা ও তন্তদ্বারা বিবিধ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নির্মিত 

হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে । 
পাশ্চাত্য যিস্দীর! ইজিপ্টবাসীদের নিকট বাদাধধ্র-নির্্মাণ- 

কৌশল শিক্ষা লাভ করে, ইহাই হিরোদোতাসের ক্মভিপ্রায়। 

প্লেটো! শিক্ষাচ্ছলে ইজিপ্টে গিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ইজিপ্ট 

নেক প্রকার বাদাযগ্ত্রের র্যবহার দেখিয়া আসিয়াছিলেন। 

ক্রস্ সাহেব ইঞ্জিপ্টের প্রাচীন থেবিস সহরের ধ্বংসাবশেবের মধ্যে 

বীণ! চিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা যে 

বাদ্যযক্্র নির্মাণে অতি পটু ছিফোন। ইহ! তাহার একটা, বিশিষ্ট 

প্রমাধ, গঠনে আকারে ও সাজসজ্জায় এই বীণাটা আধুনিক 

শিল্পীদের বীণা! অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইজিপ্টের ভিন্ন 
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তির কীর্তিস্তস্তে নান! প্রকার বাদাযস্ত্ চিত্রিত আন্ছে। প্রাচীন 

লময়ে ইজিপ্টে বাদ্যযপ্্ নির্মাণের যে যথেই উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল, এই সকল নিদর্শন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাপ। 

ধ্রতিছাসিক এমেনিয়াম বেদিক উৎসবের বিস্বৃত বিবরণের 

এক্স্বানে লিখিয়াছেন যে, এই উৎসবে ভিন্ন ভিরর বাধ্যযন্ত লইয়! 

ছয়শত বাদাকর উপস্থিত হইয়াছিল। 

হিক্র ইতিহাসেও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ দেবিতে পাওয়া 
যায়। মুসা বখন ভগবৎ প্রেমে অধীর হইয়া গান করিতেন, 

তখন ভক্তরমণী মিরিয়াম এবং তৎসহচরী রমনীগণ *্ট্যাস্ুরিন* 

(18101১/,01109 ) নামক বাদ্যষস্্র বাজাইয়া নৃত্য করিতেন ॥1 

ট্যাুরিনের বিবরপ পাঠে বোধ হয় আমাদের দেশে প্রচ্গিত 
খঞ্জনী ও ট্যান্বুরিন একই প্রকার নাদাযন্ত্র। যুহুদীদিগের প্রত্যেক 

উৎসবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের 

বিষয় এই ষে, পুরোহিতেরাই বংশ পরম্পরায় বাদ্যকরের কাধ্য 
করিতেন। ছলোমনের মন্দির প্রতিষ্ঠা সময়ে হুইলক্ষ বাদ্যকর 

ও গায়ক সম্মিলিত হইয়াছিল কটি কিন্ত ইংরাজ এতিহাসিকেরা 
এই সংখ্যায় আস্থা সংস্থাপন করিতে পারেন নাই । একটি হিক্র 

লেখক লিখিয়াছেন প্রাচীন সময়ে হিক্রদের দেবমনদিরে ৩৬ 

প্রকার বাদ্যবপ্থ রাখা হইত। রাজা ডেভিড সকল প্রকার 
বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। 

গ্রীকদের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক 
পাঁওয়৷ বায়। এ সম্বন্ধে বায়ান্চিনীর ( 019001)10$ ) গ্রস্থই 

সর্বাপেক্ষ৷ অধিক প্রামাণিক । প্রাীন গ্রাকেরা শানাই ও 
বাশী প্রস্ৃতির বাদ্য বিশেষ আগ্রহের সহিত বাজাইতেন। 
দোতার, তেতার ও সেতার প্রভৃতি বাদ্যযক্্ও গ্রীক- 

দেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। অনেকেই ফুলুটের বাদ্যে পটু 
ছিলেন। ডেমন, পেরিকাস্ ও সক্রেটিশকে ফুলুট বাজাইতে 

শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী নেমিয়ার বাশীর রবে সমগ্র 
গ্রাস বিমুগ্ধ হুইয়াছিল। 'অবশেষে ডেমিটিয়ম পলিওক্রোটন 
তাহার বাণ শুনিয়া এমন মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে উবার 

নামে তিনি এক মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । থিব নগরের 

সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ইস্মোনিয়াসের ফুলুট নির্মাণে আন্ুমাণিক নয় 
হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। 

রোমানগণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পবিজ্ঞানাদি সন্ধে 
যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহার! গ্রীক- 
দের নিকট সেই প্রকার খ্ণী। জয়ঢাক, শিঙ্গ গ্রভৃতি রোমে 

বথেষ্টি প্রচলিত ছিল। রোমান সঙ্গীতজ্জ ভিউভিয়াসের 

গ্রন্থে জলতরঙ্গ যন্ত্রের উল্লেখ আছে । তিনি আরিষ্টকমের নামে 

প্রস্তুত হারমোনিয়ামের কথাও তীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 
অ৬]]] ৭১৮ 

প্রতীচয দেশে দশম বা একাদশ খুষ্টাব পর্য্যন্ত বাদ্য বন্তের 

বিশেষ উল্নতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় না। বর্তমান 

অরগান ( ০18৯৪ ) গ্রীকদ্বের জলতরঙ্ক বা হাইড্রোনিকন যন্ত্রে 
ক্রমবিকাশ । এই অরগান দশম খ্ঙ্টাকেও খৃষ্টানদের গির্জায় 

ব্যবন্ত হুইত্ব, কিন্তু তখন ইহা! বর্তমান আকারে উন্নতি 
লাভ করে নাই। 

& সকল বাগ্যন্ত্র ক্রমে কিরূপে সমবেত সঙ্গীতের বিশেষ 

বিশেষ অঙের প্রবুদ্ধক হইয়াছিল, তাহ ৰাস্ত সঙ্গীতের আলোচনা 
ন! করিলে সম্যক বোধগমা হইবে না। [ সঙ্গীত দেখ। ] 

গীত, বাস্চ ও নৃত্য এই ত্রয়াস্্ক সঙ্গীত । ইহার মধ্যে বাছাই 
একটি প্রধান অঙ্গ । কিন্তু সেই বান্ছ আবার যন্ত্রের অধীন ; এ 
কারণ ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্র হইতে কতকগুলি বাগ্যবস্ত্রের বিষয় বলা 

বাইতেছে। বাস্তযন্ত্র প্রথমতঃ “তত*, “অবনদ্ধ” বা! "আনন্ক” 

*শুষির” ও “ঘন* প্রধানতঃ এই চারিভাগে বিভক্ত । যেসকল 

বন্্ তন্ত্র অর্থাৎ পিত্ল ও লৌহ নির্মিত তার বা তন্ধ (সাত) 

সহযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে পততশ যন্ত্র বলে, 

যথা £-_বীগাদি। যেসকল যন্ত্রের মুখ চশ্াবনন্ধ অর্থাৎ চরমে 

আচ্ছাদিত তাহাদিগকে "অবনদ্ধ” যদ বলে, যেমন-__মুদঙ্জাদি। 
ষে সমস্ত যন বংশ, কাষ্ঠ ও ধাতুনির্দিত ও যাহা মুখমারুতে 
(ফুৎকার হার! ) বাদিত হয়, তাহাদিগকে "শুধির” যন্ত্র বল! যায়, 

যথা--বংশ্তাদি। বে সমুদ্ধায় যন্ত্র কাংন্তাঁদি ধাতুনিম্মিত এবং যাহা 

সবার বাস্ধে ভাল প্রদর্শিত হয়, তাহার! “ঘন* যকতর নামে অভিহিত 

হইয়। থাকে, বথা--করতালাদি | এই চতুর্ববিধ বাগ্থযস্ত্রের 
মধো “তত” যন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ ও বহুসংখা।য় বিভক্ত ।.ইহার বাদনও 
অতিশয় ম্থখকর, কিন্ত বহু আয়াস ও পরিশ্রম সাপেক্ষ । 

অগ্রে তত" যন্্রের বিষয় ও পরে অবনদ্কাদি যন্ত্রের বিষয় ক্রমানয়ে 

বিবৃত হইতেছে। 
তত যন্ত্র । 

আলাপিনী, ত্রহ্মবীগা, কিন্নরী, বিপঞ্ষী, বন্পরী, জোোষ্ঠা, চিত্রা, 
ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কৃর্ণিক!, কুজা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, 

তরিস্বরী, শ্বেততন্ত্ী, নকুলোটী, ঠংসরী, ওুড়ঘরী, পিনাক, নিবঙ্গ, 
পু্কল, গদা, বারণহস্ত, কুদ্রবীণা, শ্বরমণ্ডল, কপিনাস, মধুস্তন্দী, 
ঘনা, মহতীবীণ!, রঞ্জনী, শারদী বা সারদ, সুরসাব বা স্থুরসো, 

স্থরশৃঙ্গার, সুরবাহার, নাদেশ্বর বীণা, ভরত বীণা তুষুর বীণা, 

কাত্যায়ন বীগা, প্রসারণী, এন্রাজ, মায়ুরী ব1 তায়ুশ, অলাবু 

স।রঙ্গী, মীনসারঙ্গী, সারিন্না, একতস্ত্রী ব| একতারা, গোপীধন্র 

আননলহরী ও মোচঙ্গ ইত্যাদি যঞ্জ সমুদ্বায়কে তত যন্ত্র বলে। 
সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নামমাত্র 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, কতকগুলির আকারাদিও বর্ণিত জাছে। 



চারার... ও সপসস 

ক্রমশঃ এস্থলে বর্ণিত 

উদ পপ 

সেই সমুদায় বগ্রের আকারাি 

হইতেছে । 
পিপাক। 

পিনাকের আকারাদি দর্শনে বোধ হয় মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় 

সঙ্গীত প্রবৃত্তি বলবতী হইলে প্রথমেই পিণাকের চ্ছর্টি হয়, পরে 
মানবজাতির সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে অন্যান্য নানা আকারের 

নানা তত যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়া থাকিবে। পিণাক দেখিতে 

ঠিক একখানি সপগুণ ধু, দক্ষিণ হস্তের অঙ্ুলি দ্বারা ইহার 
গুণে আঘাত করিয়া বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। বাম- 

হস্তের অল্লাধিক চাঁপের কৌশলে ইহা! হইতে উচ্চ নীচ স্বর 

নির্গত করিতে পাঁরা যায়। 
একতস্ত্রী বা একতার।। 

একটি ক্ষুদ্র অলাবুর তৃতীয়াংশ কর্তন করিয়া অতি পাতলা 

ছাগ চম্খ দ্বারা সেই কর্তিত মুখ আচ্ছাদিত এবং তাহাতে সাত 

আট অন্গুলি পরিধি বিশিষ্ট ও দীর্ঘে দেড় হস্ত পরিমিত একটি 

শদণ্ড সেই অলাবু খণ্ডে যোজিত করিয়া তাহার মন্তকের 

দিকে ছুই তিন অন্গুলির নিয়ে একটি সচ্ছিদ্র কীলক (€ কাণ) 

প্রোথিত করিবে, পরে লৌহনিন্মিত তারের এক প্রান্ত তাহাতে ও 

অপরপ্রাস্ত উক্ত বংশদণ্ডের নিয়ভাগে আবদ্ধ করিতে হয়, তত 

যদ্্রে নিয়ভাঁগে যে স্থানে তার আবদ্ধ করিতে হয় তাহাকে গস্থী 

বলে। পূর্বোক্ত চর্মোপরি হস্তি দস্তাদি দৃঢ় পদার্থ নির্মিত 

একখানি তঙ্গাসন থাকে, তাহাঁর উপরিভাগে তন্ত্র গাছটি স্থাপন 
ও বাঁদক আপন কণম্বরের অনুযায়ী বন্ধন করিয়া দক্ষিণ স্বদ্থে 

স্বাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহুর তর্জনীর আঘাত দিয়া বাদিত করে। 

এই যস্ত্রট অতি প্রাচীন, বোধ হয় মন্ুষ্ের সভ্যতার প্রথম 

সত্রপাতে পিণাকের পরেই ইহার স্থষ্টি হইয়া থাকিবে । এই 

যন্ত্রে একটি মাত্র তন্ত্র যোজিত থাকে বলিয়াই ইহার একত্র 

নাম হইয়াছে । পুরাকালে সঙ্গীত ব্যবসায়িমাত্রেই এই যন্ত্র 

ব্যবহার করিত, পরে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট 

উৎকৃষ্ট তত যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে অধুন! এই যন্ত্র আর সভ্য 

সমাজে ব্যহত হয় না, বাউল প্রভৃতি ভিক্ষো'পজীবীরাই ইহার 

বাবহাব করিয়! আসিতেছে। 
আল।পিনী। 

আলাপিনীতে নবমুষ্টি পরিমিত রক্তচন্দনকাষ্টবিনির্দিত 
একটি দণ্ড এবং সেই দণ্ডের অগ্রভাগে একটি তুম্ব ও নিষ্নভাগে 

একটি বৃহধাকার নারিকেল মালার খোল যোজিত থাকে। 

এই যঙ্ত্রে লৌহার্দি কোন ধাতুর তার ব্যবহৃত না হইয়া! তিন- 

গাছি পষ্ট বা কার্পাসথত্র ব্যবহৃত, হইয়া থাকে। সেই তিন- 

গাছি নুর মন্ত্র, মধ্য ও তার স্বরে আবদ্ধ করিয়া বাদক নিজ 

বক্ষঃ্থলে স্থাপনপূর্বক দক্ষিণ হস্তের অনামিক!। ও মধামা 

সপ পাও পপশশীশীশি চিত্ত ৮ সক 

অন্গুলির আঘাতে ও বাম হুস্তের অন্গুলির সাহায্যে বাজাইয়া 
থাকে। 

মহতী বীণা । 

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে বুঝিতে পারা! যায় যে, মহতী বীণ। 

তত যন্ত্রের মধ্যে অতি পুরাতন ও সর্বগ্রধান; মহধি নারদ 

সর্বদ1 এই বীণার ব্যবহার করিতেন, এই নিমিত্ত কেহ কেহ 

ইহাকে নারদী বীণাও বলিয়। থাকে। 
সঙ্গীত শাস্ত্রে যে ব্রহ্গবীণার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়, বোধ হয় সেই ত্রহ্ম বীণাই সময়গতিতে মহতী বীণ! নাঁমে 

পরিণত হইয়া থাকিবে । এই ৰীণাতে একটি বংশদণ্ড যোজিত 
আছে, স্বরগান্তীধ্যের নিমিত্ত সেই দণ্ডের উভয়পার্থে ছুইটী 

তুম্ব ও মধ্যস্থলে নবমুষ্টি পরিমিত স্বরস্থান আছে। সেই স্বর- 

স্থানে উনিশ হইতে তেইশখানি পধ্যস্ত অতি কঠিন লৌহ 

( ইস্পাত ) নির্মিত সারিকা বিন্তস্ত আছে, এই সকল সারিকা 

দণ্ডোপরি মগুচ্ছিষ্ট (মম) দ্বারা বসান থাকে, মেই সকল 

সাঁরিকাঙেই প্রকৃত বিকৃত সার্ধ দ্বিসগুক শ্বরের স্থান নিদিষ্ট 

আছে, অর্থাৎ এক একখানি সারিকাতে ষড়জাদি প্রকৃত বিকৃত 

স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই যঞ্ত্রের সাতটি কীলকে সাত- 

গাছি ধাতুময় তার যোজিত থাকে, তন্মধ্যে তিনগাছি লৌহ- 
নির্মিত ও চারিগাছি পিস্তল নির্মিত; লৌহনিন্মিত তারগুলিকে 

পাকা ও পিস্তল নির্মিত তারগুলিকে কীচা তার বলে। লৌহ তার 

তিনগাছির মধ্যে একগাছিকে নায়কী অর্থাৎ প্রধান তার কহে, 

সেই তারকে মন্ত্রনপ্তকের মধ্যম করিয়৷ যন্ত্রের তার বাধার রীতি 

আছে; অপর দুইগাছির একগাছি মধ্য সপ্তকের ষড়জ, আর এক 

গাছি তারসপ্ুকের ষড়জ করিয়া ব।ধিতে হয়। পিত্বলের চার 

গাছি তারের একগাছি মন্ত্র সপ্তুকের ফড়জ, একগাছি পঞ্চম, এক 

গাছি মন্ত্র সপ্ুকের নিম্ন সপ্তকের ষড়জ ও অবশিষ্ট গাছি তাহারই 
পঞ্চম করিয়া বাধিতে হয়। এই যন্ত্র বাম স্বন্ধে স্থাপনপূর্ববক বাম- 

হন্তের তঞ্জনী ও মধ্যমাঞ্ুলী প্রত্যেক সারিকায় সধশলন করিয়া 

দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমান্তুলীদ্বার৷ বাদনক্রিয়া নিষ্পম্ন করিতে 

হয়, কিন্তু এ ু ইটি অন্নুলী লৌহতা রনির্ম্িত অঙ্গুলীত্র (মিরজাপ) 
দ্বারা আবৃত করিতে হয়, দক্ষিণ হন্তের কনিষ্ঠান্ুলী স্বর যোগের 

জন্য মধ্যে মধ্যে ব্যবহার কর! গিয়া থাকে এবং বামহস্তের 

কনিষ্টাঙ্কুলও এরূপ সুর সংযোগ কারণ মধ্যে মধ্যে ব্যবহত হয়। 

বীণার স্বরমাধুধ্য অতীব শ্রবণন্থকর, সঙ্গীতের যাবতীয় 

স্বরকৌশল বীণাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই বণ! যন 
কালসহকারে দেশভেদে কোন কোন অংশে বিভিন্ন আকার 

ধারণ করাতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে 
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কৃম্মা বা কচ্ছপী বীণ!। 

কচ্ছণীর খোলটি কচ্ছপ-পৃষ্টের ন্যায় চেপ্টা অলাবুদ্ধারা 

নির্দিত হয় বলিয়া ইহাকে কচ্ছগী বীণ! বলে। এই বীণা দীর্থে 

সচরাচর চারিফুটই হইয়া থাকে, তবে কেহ কেহ এই পরিমাণের 

কম বেশ করিয়া থাঁকে। আকারে কিছু দীর্ঘ হইলে রাগের 

আলাপ ও ক্ষুদ্র হইলে গৎ বাজাইবাঁর বিশেষ সুবিধা হয়। 

কচ্ছগীর দৈর্ঘ্য চারি ফুট হইলে তাহার পদ্থী হইতে প্রায় সাত 

অঙ্গুলী উপরে তন্ত্রাসন এবং প্রায় সাড়ে তিনফুট উপরে আড়ি 

স্থাপন করা বিধেয়। পরিমাণে চারিফুটের কমী বেশী হইলে 

তদনুরূপ ত্বস্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপন করিতে হয়। বোধ হয়, 

পুরাকালে কচ্ছপীতে তিনগাছি মাত্র তার যোজিত হইত, 
তদনুসারে কচ্ছণী সেতার নামেও অভিহিত হইয়াছে, যেহেতু 

পাঁরস্তভাষায় “সে শবে তিন সংখ্যা বুঝায়, স্থতরাং “সেতার 

শব্ষে তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্র£ই বুঝাইতেছে, কিন্তু এক্ষণে আব 

কচ্ছপীতে তিন গাছি তার যোজিত হয় না, ততপরিবর্তে এখন 

পাঁচ বা সাতগাছি তারই যোজিত হইয়! থাকে । যে কচ্ছীতে 

পাঁচগাছি তার বি্প্ত থাকে, তাহার ছইগাছি পাকালৌহ নির্মিত 

এবং তিনগাছি কাচা পিত্তলনিম্মিত। লৌহনির্শিত ছুইগাছির মধ্যে 

একগাছি মন্ত্র সপ্তকের মধ্যম ও একগাছি তাহারই পঞ্চম করিয়া 

ধাধিতে হয় । পিত্বলনিন্মিত তিনগাছি তারের ছুইগাছি তার মন্দ 

সপ্ুকের ফড়জ ও একগাছি মন্দ্রসপ্তরকের নিম্ন সপ্ডকেব যড়জ 

করিয়া বীধার রীতি আছে। সাতিতারবিশিষ্ট কচ্ছপীতে চারি- 

গাছি লৌহের ও তিনগাছি পিত্তলের তার থাকে, তন্মধ্যে 

ুইগাঁছি লৌহের ও তিনগাছি পিতলের তার পূর্বোক্ত নিয়মে 

বাঁধিয়া অবশিষ্ট ছুইগাছি লৌহতারের একগাছি মধ্যসপ্তকের 

বড়জ ও একগাছি প্র সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাধিতে হয়। এই 

দুইগাছি তাঁরকে “চিকারি' বলে। কচ্ছপীর দণ্ডোপরি স্বরস্থানে 

সতেরখানি লৌহাদি কঠিন ধাতুনির্শিত সারিকা তাত দিয় 

দৃরূপে আবদ্ধ থাকে, তদ্বারা মন্্রসপ্ুকের ষড়জ হইতে তার 

সপ্রকের মধ্যম পর্যন্ত এই সার্ধ্বিসগুক স্বর সম্পন্ন হয়। উত্ত 

লতেরখানি সারিকার মধ্যে একখানি হইতে মন্ত্রকের কোমল 

নিষাদ, একখানি হইতে মধ্যসপ্তকের তীব্রমধ্যমন্বর পাওয়া যায়, 

অন্তান্ত বিরূৃত স্বরের আবশ্তক হইলে.তত্তৎ সারিকাগুলিকে 

দণ্ডের উর্ঘাধোভাবে উঠাইয়া নামাইয়া কোমল ও তীব্র করিয়। 

লইতে হয়। কচ্ছলী বীণা বাঁজাইবার সময় যঙ্ত্রের পশ্চাত্দিক্ 

বাদক নিজের সম্মুখে রাখিয়া তুষ্বের পার্খদেশ দক্ষিণ হস্তের 

কক্িদ্বার৷ উত্তমরূপে চাপিয়৷ দওডটীকে বাম হস্তের আল্গ! 

ঠেস রাখিয়। ধরিবে। তখপরে মিরজাপাবৃত দক্ষিণ 

হন্তের তর্জনীদারা তঙ্জাসস ও সারিকার মধ্যস্থ শৃন্স্থানে 
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আঘাত করিলে বামহস্তেক তর্জনী ও মধামাঙ্গুলী দ্বারা যখন যে 

স্বরের প্রয়োজন হইবে, তখন সেই সারিকোপরি তার চাপিয়া 

তত্তৎ স্বর প্রকাশপূর্বক বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে । 

কচ্ছগী বীণাও কালসহকারে দেশভেদে বিভিন্ন নাম ও আকাৰ 

ধারণ করিয়াছে । 
ত্রিশ্বরী বা ব্রিতস্ত্রী ধীণ। | 

ত্রিতন্্ীর অঙ্গপ্রত্ঙ্গাদি প্রায়ই কচ্ছপীসদৃশ, বিশেষের মধ্যে 
ইহার খোলটি অলাবুর না হইয়া কাঠের হইয়া থাকে এবং 

তিনগাছি মাত্র তার ব্যবহৃত হয়। সেই তিনগাছি তারের 
মধ্যে একগাছি পাকালৌহ নিশ্শিত ও দুইগাছি পিতলের । লৌহ- 
তারগাছিকে নায়কী তার বলে, উহাকে মন্দ্রসপ্তকের মধ্যম করিয়া 

বাঁধিতে হয়। পিতলের তার ছুইগাছির মদো একগাছি মন্দ 

সপ্তুকের ফড়জ ও অপর গাছিকে মন্দ্রসপ্রুকেব নিয়সপ্তকেব পঞ্চম 

করিয়। বাধিতে হয়। ত্রিতশ্বীতেও কচ্ছপীর ন্যায় সপ্ুদশখানি 

সারিকা থাকে এবং তাহ! হইতেই সার্ধদ্বিসপুক স্বর নিষ্গন্ন 

হয়। ইহার ধারণ ও বাদন প্রণালী অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ। 

কিন্নবী বীণ|। 

পুর/কালে কিন্নরীর খোলটি নারিকেলের মালাদার! নিশ্মিত 

হইত, এক্ষণে ততৎপরিবর্তে বৃহদাকারের পক্ষিডিম্ব ব৷ রজতাদি 

ধাতুদ্ধারা নির্মিত হইতে দেখা যায়$ কিন্তু তাহাতে স্বরের 

কিছুমাত্র প্রভেদ উপলব্ধি হয় না । কিন্নরীতে পাঁচগাছি মাত্র 
তার ব্যবহৃত হয়। পাঁচতারবিশিষ্ট কচ্ছপীর যেধে তার যেখে 

ধাতুনির্শিত ও যে যে স্বরে আবদ্ধ করার বিধি আছে, ইহার 

সেই সেই তারও সেই সেই ধাতুনির্মিতি ও সেই সেই স্বরে 

আবদ্ধ হইয়া! থাকে । ইহার আকার অপেক্ষারুত অধিক ক্ষুদ্র, 

সুতরাং উহাতে মুচ্ছনাবিধীন সামান্য সামান্ত রাগের গৎ 

সুন্দররূপে বাজান যাইতে পাবে এবং ইহার আকার অকিক্ষুদ্ 

বলিয়। স্বরও অতিমৃদু, কিন্তু শ্রবণমধুব। এই যাঞ্জেব বাদনাদি 

ক্রিয়। কচ্ছপীর ন্ায়। এই যঞ্জটিও কালভেদে দেশভেদে 

কতকাংশে বিভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করিয়াছে। 

যিগক্ী বণ! | 

বিপঞ্চীর আকার প্রায়ই বিন্নরীসদৃশ, বিশেষের মধ্যে 

খোলটি ডিম্বাদির না হইয়া তিতগাউ দ্বারা নির্শিস্ত হয় । ইহাব 

অন্তান্ অবয়ব, ধারণ, স্বরবন্ধন ও বাদনক্রিয়া কিন্নরীর হ্যায় । 
নাদেশ্বর বীণ!। 

বেহাল! ও সেতার এই ছুই যন্ত্রের মিশ্রণে নাদেশ্বর বীণার 

উৎ্পত্তি। বোধ হয়, এই যন্ত্র আধুনিক, ইহার খোল 

বেহালার খোলের ন্যায় এবং দণ্ড, সারিকা, তারসংখ্য। . ও 

তারবন্ধন প্রণালী সেতারের অনুরূপ । 



কুদ্রধীণ । 

কুত্ববীণার খোল ও দণ্ড একখানি অখণ্ড কাষ্ঠনির্দিত, 
খোলটি ছাগচর্শে আচ্ছাদিত, এই যন্ত্রেও হস্তিদস্তাদি কঠিন 

পদার্থ নির্মিত একখানি তত্্রাসন আছে । রূদ্রবীণায় কোনরূপ 

ধাতুনির্দিত তার বাবহ্ৃত না হইয়া ততৎপরিবর্তে ছন্নগাছি তাত 

ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । সেই ছয়গাছি তাঁতের মধ্যে একগাছি 

মন্ত্রসপ্তকের. ষড়জ, একগানছ্ি গান্ধার, একগাছি পঞ্চম, 
একগাছি মধাসপ্রকের ড়, একগাছি খষভ ও একগাছি 

পঞ্চম শ্বরে বাঁধার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রবীণাতে 

সারিকা থাকে না, যন্্ুটি বামস্কদ্ধে রাখিয়া পাকা মাছের 

একপানি আইস শ্ত্রস্বার! বামহস্তের তর্জনীতে বাধিয়! তন্বার! 

স্বরদ্থানে ঘর্ষণ ও দক্ষিণ হস্তের অন্গুষ্ঠ ও তর্জনীছ্ারা একখানি 

ব্রিকোণাকার কোনরূপ কঠিন পদার্থ ধারণ করিয়া তাহারই 
আঘাতে বাধনক্রিয়া নিম্পর করিতে হয়। ইহার বাদনক্রিয়া 

মহতী বীণাঁদি হইতে কিছু পরিশ্রম ও ম্বরজ্ঞান সাপেক্ষ, যেহেতু 

ইহ!তে সারিফাবিষ্তাস না থাকাতে আনুমানিক স্বরস্থান ঘর্ষণ 

. করিয়া যড়জাদি স্বর নির্গত করিতে হয়, বিশেষ স্বরবোধ না 

থাকিলে কখনই ইহ! বাজাইতে পার! যায় না, এই নিমিত্তই 
বোধ হয় ইহার বাদকসংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। 

রঞ্রনী বীণা । 

রঞ্জনী বীণা মহতী বীণারই অনুরূপ, বিশেষের মধ্যে ইহার 

দণ্ডটি বংশের না হইয়া কাষ্ঠের হইয়া থাকে এবং আকারেও 

মহতী অপেক্ষা কিঞিৎ ন্যন। ইহার ছই পার্থ ছুইটি অলাবু+ 

তার-সংখ্যা সাত, সারিকার সংখ্যা ও তারবন্ধনাদি কচ্ছপীসদৃশ। 
শারদী বীণ| বা শরদ। 

শারদী বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্যন্ত রুদ্রবীণার স্ায় এক 

ধণ্ড কাঠ দ্বারা নির্ষ্িত। উহার দণ্ডভাগ উপরে স্বল্লায়তন এবং 

নিযে খোলের নিকট ক্রমশ বিস্ৃত। দগুগর্ভের উপরিভাগ 

উম্পাতাদি ধাতুদ্বারা আবৃত হয়; খোলটি পাতলা ছাগচর্থে 

আচ্ছাদিত থাকে। ইহাতে সারিকাবিস্তাস নাই, ছয় কাণে কেষল 

ছয় গাছি তাত জাবন্ধ থাকে । কোন কোন শারদীতে তাতের 
পরিবর্তে পিত্তলাদি ধাতুনির্মিত তারও ব্যবহৃত হইতে দেখ! যায়। 
বস্ত্র তাত বা তার যোজনা করা বাদকের ইচ্ছানুসারে নিম্পাদিত 
হয়্। সেই ভাত বা তার ছয় গাছির মধ্যে এক গাছি মন্ত্র 
সপ্তুকের পঞ্চম, ছুই গাছি মধ্যসপ্তকের যড়জ, ছুই গাছি মধ্য- 

সপ্তকের মধ্যম ও একগাছি পঞ্চম শ্বরে বাধিতে হয়, কিন্ত.বিশেষ 

বিবেচন! করিক্না দেখিতে গেলে ছয় গাঁছি ভাতের পরিবর্তে 

চারি গাছি তাত যোজন। করিলেই কার্ধা নির্ধযাহ হইক্ডে পারে, 
থেছেতু ছুই ছুই গাছি তত সম স্বরে আবদ্ধ থাকে । এই ছয়টি 

রিক্ত কাণ যোজিত ও তাহাতে পিত্বলার্দি ধাতুনির্িত তার 

আবদ্ধ থাকে। এই তার গুলিকে 'পার্তন্ত্রকা' বা "তরফ 
বলে। পার তস্ত্রকাগুলি ইচ্ছাধীন ম্বরে আবন্ধ খাকে, কিন্ত 
ইহাতে আঘাত দিবার আবশ্তক হয় না, প্রধান তাত গুলিতে 
আঘাত করিলে তরফগুলি বিনা আঘাতেই বস্কারিত ও ধ্বনিত 
হইয়! শ্বরগাস্তীরধা প্রকাশ করে। এই যন্থের ধারণ ও বাদন 
প্রণালী রুদ্্বীণার ধারণ ও বাদনসদৃশ, ফেবল বিশেষ এই যে, 
রুদ্রবীণা বাদনে বাম হন্তের একমাত্র মতস্তশক্ষাবন্ধ তর্জনী 

অঙ্গুলীই প্রযোজিত হয়, ইহাতে বাম্হত্তের কনিষ্ঠাদি চারি 
অঙ্কুলিই ব্যবন্ধত হইয়া থাকে ও মাছের আইসে অঙ্গুলী আবদ্ধ 

রাখিতে হয় না। বঙ্গদেশে এই যন্ত্রের অধিক ব্যবহার দেখা যায় 
না। পশ্চিম দেশীয় অনেকেই ইহার আদর করে এবং মুসলমান 
রাজাদিগের রাজত্ব কালে ইহার বিশেষ সমাদর ছিল। 

্বর-শুার। 
শ্বর-শূঙ্গারের খোলটি অলাবু নিশ্মিত, ইহাতে একখানি কঠিন 

পদার্থের তগ্ত্রামন ও কাষ্ঠনির্িত দণ্ড ধাকে। এ দণ্ডের উপরি- 

ভাগ একখানি পাতল। লৌহপট্কদ্বার৷ আচ্ছাদিত হয়। স্বর- 

গাস্তীর্যের নিমিত্ত এই যঞ্মের উপরিভাগে আর একটি অলাবু 

যোৌজিত হয়। এই যন্ত্রের ছয়টি কীলকে তিন গাছি পিতলের 

আর তিন গাছি লৌহের তাঁর ব্যবহৃত হয়। নেই তিন গাছি 
পিতলের তারের মধ্যে একগাছি মন্ত্রসপ্তকের যড়জ, একগাছি 

গান্ধার, একগাছি পঞ্চম ও লৌহতার তিন গাছির মধ্যে একগাছি 
মধ্যসপ্তকের বড়জ ও ছুই গাছি পঞ্চম স্বরে বাধার রীতি আছে, 

এই যন্ত্রে সান্লিকাবিস্তাস থাকে না। ইহার ধারণ ও বাদনক্রিয়া 

রুদ্রবীণার ধারণ ও বাদনপ্রণালীর অনুরূপ । যন্ত্রট অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক বলিয়! বোধ হয়, যেহেতু মহতী, বচছ্ছপী ও রুদ্রবীণার 
মিশ্রণে এই যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 

নুর-যাছার। 

বিশেষ বিবেচন! করিয়া দেখিতে গেলে সুরবাহার ও কচ্ছপী 

বীণাকে একই বস্ত্র বল! যাইতে পারে, বিশেষের মধ্যে সুরবাহা- 

য়ের দণ্ডের গাত্রে আর একখানি কান্ঠ খওড যোঙ্ধিত ও তাহাতে 

কতকগুলি ছোট ছোট কীলক সংলগ্র ও সেই সকল স্ষুত্র কীলকে 

সরু সরু পিতলের ভারের তরফ আবদ্ধ থাকে! তরফগুলি 

বাদক আপন ইচ্ছান্ুযায়ী বীধিয়। ল়্। এই সকল তরফও 

আঘাত ছারা বাদিত হয় না, গ্রধান ভারে আঘাত দিলেই 

তাহার ধ্বনিত হইয়। খাকে। আর একটু বিশেষ এই যে 

কচ্ছনীতে একখানি তত্ত্রাসন বাক্ত হয়, কিন্ত সুরবাহার 

ছুইথানি তক্ত্রাসনের ব্যবহার দেখ! যায়। এ ছুই খাঙ্গির তন্জা- 



বাঁদাযন্তব [ 

সমের মধো এক খানির আকার অপেক্ষাকৃত কিঞ্িত কুদ্র। 

শ্রী ক্ষুদ্র তম্থাসন খানি প্রধান তন্াসনের প্রায় অর্ধহত্ত 

উপরে বিস্তস্ত থাকে, তাহার উপর তরফগুলি স্থাপিত হয়। 
স্ুরবাহারের আকার কচ্ছণী অপেক্ষা কিঞিৎ বৃহৎ হওয়াতে 
তাহার স্বর উচ্চ ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। সুরবাহারের তার- 

সংখ্যা, সারিকাবিস্তাস, ধারণ ও বান প্রণালী কচ্ছপীর অনুরূপ, 

কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এই যন্ত্ট আধুনিক, বোধ হয় 
শতাধিক বর্ষ পুর্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। 

ভরতবীণ|। 

ভরতবীপা অতি আধুনিক যন্ত্র, রুদ্রবীণা ও কচ্ছপী বীণা! 

এই ছুই যন্ত্রের মিশ্রণেই যে ইহার উৎপত্তি, তাহা স্পষ্টই বোধ 

হইয়া থাকে; কারণ ইহার খোলটি রুদ্রবীণার সদৃশ কাঠ 
নির্মিত, কিন্তু দণ্ড, কাণ, তরফনংখ্য, শ্বরবন্ধন, সারিকাবিন্ঠাস, 

ধারণ ও বাদনগ্রণালী কচ্ছপী বীণার মত। বেশীর মধ্যে 

ইহাতে তরফ থাকে এবং নায়কী তারটি মাণ্ধ লৌহুনিশ্দিত, 

অপর শ্লি ধাতুনির্মিত ন1 হইয়! ভাতের হইয়া থাকে। 

তুর বীণ।। 

একটি অলাবুনির্মিত খোল, কাষ্ঠনির্ষিত দণ্ড ও কাষ্টের ধ্বনি 
পট্টকদ্বারা তুম্বুরু বীণ! নির্মিত হইয়! থাকে। ইহাতে চারিটি 

কীলক, একখানি দৃঢ় কাষ্ঠাি নির্মিত ততন্ত্াসন, ছুই গাছি 

লৌহের ও ছুই গাছি পিতলের মোট চারি গাছি তার ব্যবহার 

হয়। এ চারি গাছি তারের মধ্যে লৌহনির্মিত তার ছুই গাছি 
মধ্যসগুকের ষড়জ, পিতলের একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ফড়জ ও 

একগাছি পঞ্চম স্বরে বাধিতে হয়। এই যন্ত্রের দণ্ডটি দক্ষিণ 

হস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করিয়া মধ্যমাঙ্থুলির 

আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে 

সারিকা থাকে না এবং যে তার যে স্বরে আবদ্ধ থাকে, 

তদতিরিক্ত অন্য কোন স্বর প্রকাশিত হয় না, পিতলের যে 

তারগাছি মন্দ্রসপ্ডকের পঞ্চম করিয়া বাধিবার রীতি আছে, 

াগবিশেষে গান করিবার সময় সেই তারগাছি মধ/ম স্বরেও 

আবদ্ধ কর! যায়। এই যন্ত্রটি কেবল গানসময়ে গায়কের স্বর- 

বিশ্রামার্থ ই ব্যবহৃত হয়, ততিম্ন স্বতন্ত্রভাবে বাদিত হয় ন1। 
দেশবিশেষে এই যন্ত্রে ছয় হইতে দশ পধ্যস্ত তার এবং পঞ্চ- 

বিংশতি হইতে সপ্তচত্বারিংশৎ পর্যযস্ত সারিকা! বিন্যন্ত হুইয়! 

থাকে । বোধ হয় তত্দেশে ইহার বাদনগ্রণালী ও ব্যবহার 

স্বতগ্র প্রকার হইয়া খাকে। এই যগ্ছটী তুঘুরুগন্ধরর্ব দ্বারা 

প্রশ্থম নির্মিত হয় বলিয়া তাহারই নামানুসারে তুম্ুরুবীণ! নামে 
: চলিয়৷ আসিতেছে । 

ঃ গো] দ£ী 

বাছ্যন্ত্ 

কাতায়ন ধীণা। 

কাত্যায়ন-বীণার নাম, উৎপত্তি ও নির্মাতার নামসঘদ্ধে 
অনেকে অনেক কথাই বলিয়। থাকে, কিন্তু আমাদিগের 

বিবেচনায় কাত্যায়নখধিই যে ইহার নির্মাতা তছ্ষিয়ে কিছুমাত্র 

সদেহ নাই। তিনি এই যঞ্থে একশতগাছি লৌহের তার 

ব্যবহার করিতেন, তদনুসারে এই যন্ত্র শততন্রী নামে বিখ্যাত 

ছিল, কিন্তু আধুনিক কাত্যায়ন বীণাতে শততন্ত্রেব পরিবর্তে 
সচরাচর বাইশ হইতে ত্রিশগাছি পধ্যস্ত তারের ব্যবহার দেখা 

যায়। সেই সকল তার লৌহনির্মিত ও প্রায় দুইহস্ত পরিমিত 

দৈর্ঘ্য, একহস্ত বিস্তার ও অর্দহস্ত বেধবিশিষ্ট একটি কাষ্ঠের 
বাঝক্সমধ্যে উভয় পার্থে কীলকদ্বারা আবদ্ধ করার বীতি ন্নেখ! 

যায়। যে যনে বাইশগাঁছি তাৰ আবন্ধ করা থাকে, সেই 

বাইশগাছি তারের উপরের প্রথম সাতগ।ছি মন্দ্রসপ্তুকেন ষড়জ 
হইতে নিষাদদ পর্যস্ত, দ্বিতীয় সাতগাছি মধ্যসগ্ডকের ষড়জ 

হইতে নিষাদ পধ্যস্ত, তৃতীয় সাতগাছি তারসপ্ডকের ষড়জ 

হইতে নিষাঁদ পর্যন্ত ও ছ্বাবিংশতি সংখ্যক তারগাছি তার- 

সপ্তকের উচ্চ সপ্তকের ষড়জস্বরে আবদ্ধ করিতে দেখা যায়। 

কেহ কেহ প্রথম তিনগাছির একগাছি মন্ত্রসপ্তকে পঞ্চম, 

ধৈবত, নিষাদ, চতুর্থ হইতে দশম পর্য্স্ত সাতগাছি তার মধ্য- 

সপ্তকের ফড়জ হইতে নিমাদ পর্যন্ত, একাদশ হইতে সপ্তদশ 

তার তারসপ্তকের ফড়জ হইতে নিষাঁদ পধ্যস্ত এবং অষ্টাদশ 

হইতে দ্বাবিংশ পধ্যস্ত তার তারসপ্তকের উচ্চ সপ্তকের ষড়জ 
হইতে পঞ্চম পর্যন্ত স্বরে বাঁধিয়া থাকে। ইহার বাদনকালে 

যন্ত্রটি সমতল স্থানে স্থাঁপনপূর্বক ছুই হস্তে ছুইটি ত্রিকোণাকতি 

কোন কঠিন পদার্থ ধারণ করিয়! অতি সাবধানে বাদনক্রিয়া 

সম্পাদন করিতে হয়। ইহার প্বর অতি মধুর। যে যঙ্্রে 

ত্রিশগাছি তার থাকে সেই যস্ত্রের বাইশগাছি তার পূর্বোক্ত 

নিয়মে আবদ্ধ করিয়৷ অবশিষ্ট তার কয়েকগাছি আবশ্ক মত 

কোমল ও তীব্রন্বরে বাধিয়া লয় । 

প্রসারণী বীণ!। 

একটি পাঁচতারবিশিষ্ট কচ্ছপীর দগ্ুপার্থে আর একটি তিন- 

তারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দণ্ড সংযোজিত করিলেই প্রসারণী বীণ! হয়। 

এই যন্ত্রের গ্রধান দণ্ডটিতে যোলখানি ও ক্ষুদ্র দ্গ্ডটিতে যোল- 

থানি, একুনে বত্রিশখানি সারিক! বিন্তস্ত থাকে। প্রধান দণ্ডে 

আবদ্ধ পাঁচগাছি তারের ছুইগাছি মন্ত্রসপ্ডকের নিয়সগুকের 

যড়'জ, ছইগাছি মধ্যম ও একএক গাছি পঞ্চম স্বরে এবং ক্ুতত 

দওস্থ তিনগাছি তারের একগাছি মন্ত্রসপ্তকের যড়জ, একগাছি 

মধ্যম ও একগাছি পঞ্চম স্বরে আবদ্ধ হয়। মহৃতীবীণাদি 

অন্যান্ত যন্ত্রে সার্দদ্বিসগ্ডক স্বর পাঁওয়া যায়, কিন্তু প্রসারশ্নীতে 



অন্থান্ঠি যন্ত্রবাদনের প্রণালীর সমান নহে। এই যন্ত্রটি কোন 
সমতল স্থানে ঝ| ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক একটি বংশনির্িত 
শলাকা দ্বারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। সেই আঘাতের 
লঙ্গে সঙ্গে বামহস্তের অস্গুষ্ঠের টিপ ও সাঁরিকোপরি ধর্ষণদ্বারা 
প্রত্যেক স্বর বহির্গত করিতে হয়। যন্ত্রটি আধুনিক । 

ূ স্বরঘীণ1। 

স্বরবীণা যস্্রট অতি প্রাচীন, ইহার খোলটি অলাবুনিশ্মিত ) 
দণ্ডাদি কাষ্ঠময়, যগ্রটি দেখিতে কতকট! কুদ্রবীণাসদৃশ, বিশেষের 
মধ্যে রুদ্রবীণার ধ্বনিকোষ অর্থাৎ খোল চর্মদ্বার] আচ্ছাদিত 

করা হয়, ইহার ধরনিকোষ ততৎপরিবর্তে পাতলা কাষ্ঠফলক্ দ্বারা 

আচ্ছাদিত হুইয়া থাকে। ইহাতে চারিগাছি তার ব্যবহত 

হয়, সেই চারিগাছি তারের একগাছি মন্ত্রসপ্তকের ষড়জে, 

একগাছি পঞ্চমে, ছুইগাছি মধ্যসপ্তকের ফড়জে আবদ্ধ 
করিতে হয়। 

সারঙগী। 

সারঙ্গী অতি প্রাচীন যন্ত্র। কথিত আছে লঙ্কাধিপতি রাবণ 

'ইহা প্রথম হ্থটি করেন। যঙ্ত্রটি বহুকালাবধি অবিকৃত নাম ও 
আকারে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু অন্তান্ত নানাদেশে 

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বপরিবর্তনের সহিত বিভিন্ন নামে পরিচিত 

হইয়াছে । এই যন্ত্রের খোল ও দও একথানি কাষ্ঠথণ্ডে নির্মিত 
হয়, খোলটি চর্দদ্বারা ও দণ্ডটি পাতলা কাঠফলক দ্বারা 
আচ্ছাদিত হয়। দণ্ডের দুইপার্থে হুইটি করিয়! চারিটি কাণ ও 

সেই চারিকাণে চারিগাছি তাত আবদ্ধ থাকে। দগপার্শে 

কতকগুলি পিতলের তারযোজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরফের কাণও 

থাকে। পূর্বোক্ত চারিগাছি তাঁতের একগাছি মন্ত্রসপ্তকের 
ষড়জ, একগাঁছি পঞ্চম, হুইগাছি মধ্যসপ্রকের ষড়জ করিয়া 
বাধিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সারিকা 

ব্যবহার হয় না। এই যস্ত্রটি অন্ুল্যাদির আঘাতে বাদিত না 

হইয়া অশ্বপুচ্ছবন্ধ একগাঁছি ধনুদ্বারা বাদিত হয়, এই হেতু 

ইহাকে ধনুস্তস্ত যন্ত্র বলে। ধনুঃসধ্ণলনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত- 

গুলিতে বামহস্তের কনিষ্ঠা্দি চাঁরিটি অঙ্কুলির নধঘর্ষণ দ্বারা 

স্বরসমুদায় প্রতিপন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্রের মধুর ধ্বনি 
কোমলকষ্ঠী স্ত্রীলোকের স্বরের অনুরূপ । যদি একটি ঘরে একটি 

এই যন্ত্র বাঁদিত হয় ও অপর একটি ঘরে কোন স্ুকণ্ঠী জ্রীলোক 

গান করে, তাহা হইলে অতি স্বরজ্ ব্যক্তিও উভয়ের পৃথক্ত্ব 

সহসা অন্থুভব করিতে সমর্থ হয় না। 
এস্রার। 

এদ্রারের সমুদায় অবয়বটি একখণড কাঠদ্বারা নির্মিত। 

খোলটি প্রায়ই সারঙ্গীর খোলের গায়, দণ্ডটি সেতারের দণ্ডের 

বাদ্যযন্ত্র 

সমান। পাঁচতারবিশিষ্ট সেতারের যে তার যে ধাতু নির্শিত 
ও যেন্গুরে আবদ্ধ থাকে, এসরায়ের তার পাঠগাঁছও সেই 

ধাতুনির্িত ও সেই স্বরে আবদ্ধ করিতে হয়। বিশেষের মধ্যে 

ইহাতে বাদকের ইচ্ছা?্রূপ কতকগুলি পিতলের তারের তরফ 
ংযোজিত হয়। সেই তরফগুলির শ্বরবন্ধনও বাদকের ইচ্ছা 

ধীন। বাদকগণ যন্ত্রট সরলভাবে দ্রাড় করাইয়া! বামহস্তের 

আলগোচাঠেশে ধরিয়া দক্ষিণহ্তধৃত ধন্ুঃসঞ্চালনে ইহার বাদন- 
ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়। থাকে । বামহস্তের তজ্জনী ও মধ্যমানগুলী 

সারিকোপরি সধশলন করিয়া গ্রয়োজনানসারে শ্বরসকল প্রকা- 

শিত করিতে হয়। এই যন্ত্রের নায়কী তারটিই প্রধানরূপে 

বাদিত হয়, তবে অপর তারগুলির স্বরসংযোজন জন্যই ব্যবহৃত 

হয়। এই যগ্রটিও প্রায়ই সারলীর ন্তায় স্ত্রীলোকদিগের গানের 

মাধুধ্য সম্পাদনার্থই ব্যবহৃত হয়, সময়ে সময়ে স্বতঃদিদ্ধ ভাবেও 

বাদিত হইয়া থাকে। যন্ত্রটি আধুনিক। 
মাযুরী। 

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মাযুরীকে একটি স্বত্ব 

যন্ত্র বলা যাইতে পারে না, এনরার যন্ত্রের খর্পরমুখে একটি 

কাষ্ঠনিশ্মিত ময়ূরের মুখ যোগ্িত করিলেই মায়ুরী যন 

হয়। নতুবা ইহার আকারাদি বাঁদনক্রিয়া পধ্যস্ত সমুদায়ই 
এসরারের সমান । 

অলাবুসারঙগী। 

অলাবুসার্দী সারঙ্গীর অবয়বভে্মাত্র, বিশেষের মধ্যে 

সারঙ্গী যেমন একথও কাঠ্ঠদ্বারা নির্মিত হয়, ইহার পশ্চা্ 

ভাগটি কাষ্ের না হইয়া একটি দীর্ঘাকার অলাবুদ্ধারাই নির্মিত 

হইয়া থাকে, তদম্থদারেই ইহাকে অলাঝুসারঙ্গী বলে। পম্চাদ্- 
বর্তী অলাবু ভিন্ন অপরাপর সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙগ কাষ্টনির্মিত হয়। 

ইহার প্রধান তন্ত, তরফ, স্বরবন্ধনাদি আর সমুদায় বিষয়েই 

সারঙীর ন্যায়, কেধল বাদনপ্রণালীতে কিছু বিশেষ লক্ষিত হয়, 

সারঙ্গী যেমন ক্রোড়দেশে সরলভাবে দাড় করাইয়া বাজাহতে 

হয়, ইহা সেরূপভাবে ড় করাইয়া না ধরিয়া ইহার পন্থীর দিক্ 

স্কদ্ধোপরি স্থাপনপূর্বক বামহস্তের তালু ও অনুষ্ঠদ্বারা ধারণ 
করিয়া অপরাপর অস্ুলির অগ্রভাগ তন্তর উপরি সঞ্চালন 

পূর্বক স্বরসম্পার্দন করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে 

এই পধ্যস্ত বলা যায় যে, আধুনিক বেহালার কায়দায় 
বাজ্াইতে হয়। 

মীনমারঙগী। 

এসরাজ ও মীনসারঙ্গী একই যক্স, প্রভেদের মধ্যে এই যে» 
এসরারের খোণ ও দণ্ড উভয়ই কাষ্টনির্সিত, ইহার পশ্চা্ 



শ্ 

ধোল 1 হইতে দ দণ্ডের অগ্রভাগ পর্্ত একটি ীর্যাকার সর 
আকারের অলাবুদ্ধারা নির্টিত হইয়া থাকে। এতত্তি্ন অপরাপর 
সমুদায় অক্পপ্রত্যঙ্গ, তার, তরফ, বাদনপ্রণালী সমুদায়ই 
এসরারের অনুরূপ । যঞ্ত্রের মূলদেশে কাঠ্ঠনির্িত একটি মতন্তের 
মুখ আবদ্ধ থাকে বলিয়া মীনসারঙ্গী নামে অভিহিত হুয়। 

সরস । 

ত্বরসঙ্গ যন্ত্রটি তরফহীন এসয়ারের নামাস্তরমাত্র, ব্বরসঙগের 

আকারাদি বাদনক্রিয়া পর্য্স্ত সমুদায় বিষয়ই এসরারের 
অনুরূপ । এই যন্ত্রটও অতি আধুনিক । 

সারিল1। 

সারিন্নার সমস্ত অবয়বটি একখণ্ড অথগ্ড কাষ্ঠনির্মিত। 

ইহার ধ্বনিকোষের কিয়দংশ চর্াচ্ছাদ্দিত ও সেই চর্ম্টোপরি 

একখানি তস্ত্রাসন লম্বাভাবে আবদ্ধ থাকে। ইহাতে কোনরূপ 

ধাতুনির্মিত তার বা তাত ব্যবহৃত না হইয়। অশ্বপুচ্ছনির্মিত 

তিনগাছি তার প্রযুক্ত হয় এবং সেই তিনগাছি তারের ছুইগাছি 
মধাসপ্তকের ফড়জ ও একগাছি পঞ্চম করিয়া বাধিতে ও 

অলাবুসারঙ্গীর অনুকরণে স্বন্ধে স্থাপন ও বামহস্তে ধার্ণপূর্ব্বক 

একটি অশ্বপুচ্ছাবদ্ধ ধন্ুদ্ারা৷ অলাবুসারঙগীর কায়দায় বাজাইতে 

হয়। অনেকেই সারিন্দা ও সারঙ্গী এই উভয় যন্ত্রের মধ্যে 

কোনটিকে কাহার অনুকরণে নির্মিত ইহার নির্ণয়ে পরাজ্থুখ 
হইয়াছে, কিন্তু উভয়যস্ত্রের আকাররৃষ্টে সারিন্দার অনুকরণে যে 
সারঙ্গীর সৃষ্টি ইহা স্পষ্টই অন্মিত হয়, যে হেতু মমুষ্যের 
সভ্যতাবৃদ্ধি সহকারে যেমন অনেক যন্ত্রই ক্রমশঃই উন্নত 

হইয়াছে ইহাঁও যে তন্রপ হইয়াছে এনপ বিবেচনা করা বোধ 
হয় যুক্কিবিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে ন। এই যঞ্্রটি অধুনা 
সভ্যসমাজে ব্যৰহত হয় না। ফকিরাদ্ি ভিক্ষুকগণ লোকের 

দ্বারে দ্বারে ইহার স্বরসংযোগে গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। 
গোগীযন্ত্র। 

একটি আন্দাজ দেড়হাত পরিমিত সগ্রন্থি সরু বংশদণ্ডের 

গ্রন্থির দিকে ছয়সাত অঙ্গুলী অবিকৃতভাবে রাখিয়া তদুর্ধ ভাগের 

অর্দাংশ চিরিয়। বাদ দিয়া অবশিষ্টার্াংশকে আবার ছুইখ/নি 

বাখারির আকারে পরিণত করিয়া তাহাতে উভয়দিক কণ্তিত 
একটি প্রায় একহস্ত পরিমিত দীর্ঘাকার অলাবু বা কাষ্টের খোল 

আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগ চ্মাচ্ছাদনপুর্ববক সেই চর্মের 
ঠিক মধ্যভাগে একগাছি লোহার তারের একপ্রান্ত বদ্ধ ও 

অপর প্রান্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত অংশে প্রোথিত্ত একটি কীলকে 

যোজিত করিতে হয়। যন্ুদণ্ডের মধ্যভাগ দক্ষিণহস্তের তর্জনী 

পরিত্্যাগে অপর চারিটি অঙ্কুলিদ্বারা ধারণ করিয়া তঙ্জনীর 

আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। ইহা হইতে 

একটিমাত্র স্ব সবর নির্গত হয়, তবে বাদক কৌপলপূর্ক বন ্ধারক 
অঙ্গুলীচতুষ্টয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ দ্বারা এ একমাত্র স্বরকে 

উচ্চনীচ করিতে পারে। যন্ত্রটি সভ্যয্ত্র মধ্যে পরিগণিত নহে, 
ভিক্ষোপভীবীরা ইহার শ্বরসংযোগে দ্বারে ছ্বারে গান করিয়া 
আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করিয়। থাকে। 

আনন্দ-লহননী। 

আন্না-লহরী গোপীবন্ত্রের খোলের স্তায় একটা প্রায় অর্দ- 

হস্ত পরিমিত খোলের উপরের দিক্ চর্মমাচ্ছাদ্দিত করিতে হয় ও 

সেই চর্মের ঠিক মধ্যভাগে একগাছি তাত আবদ্ধ ও তাহার 

অপরপ্রান্তে চর্মাচ্ছাদিত একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ডে সংবন্ধ করিয়া যন্ত্রের 

খোলটি বামকক্ষে কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরিয়! ক্ষুদ্র ভাওটি বাম 
হস্তে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণহন্তে ধৃত একটা কাষ্ঠশগাকা দ্বারা সেই 

তন্তধতে আঘাত করিলেই ইহার বাঁদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। বাম 

হস্তের আকধণের ন্যুনাধিক্যেই সুরের নীচতা ও উচ্চতা নিষ্পন্ 
হইবে। প্রীযন্ত্রটও একমাত্র ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করে। 

মোরঙ। 

মোরঙ্গ যন্ত্রটি ইস্পাত দ্বারা ব্রিশূলাগ্ররূপে নির্শিত হয়, 
ইহার ছুই পার্শ্ব কিঞ্চিৎ স্থূল, মধ্যভাগে একথানি শূলাগ্রভাগের 
তায় অতি পাতল! পাত থাকে । যন্ত্রট বাম হস্তদ্বারা দত্তে দ়- 
রূপে দক্ষিণ হস্তের তর্নীর আঘাতে ইহার «বাদনক্রিয়া নিষ্পা 
করিতে হয়, কিন্তু স্বরটিকে দীথকাল স্থায়ী করিবার জন্ত 

আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সজোরে মুখ দ্বারা শ্বাস টানিয়! লইতে হয়। 

ইহাতে একটি মাত্র স্বর থাকে, তবে বাদনকুশলীর! (সই পান্তলা 

পাঁতথানির মুলদেশে সামান্য পরিমাণে মম লাগাইয়া স্বরের উচ্চ 

নীচতা সম্পাদন করিতে পারে। যদিও এই যন্ত্রে বিশেষ স্বর 

মাধুধ্য নাই বটে, কিন্তু প্ক্যতান বাদনের সহিত বাদিত হইলে 
এক প্রকার মন্দ লাগে না। 

অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র। 

পটহ বা নাগরা, মর্দল বা মাদল, হুড়,ক, আকরট, অঘট, 

রগ্লা, ডমরু, ঢক্কা, কড়,লী, টুকৃকরী, ত্রিবলী, ডিগ্ডিম, ছুন্দুভি, 

ভেরী, নিঃসান, তুকী, টমকী, মণ্ড, কমু, পণব, কুগুলী, 

পাদবাগ, শর্কর, মষ্, মুদরঙ্গ বা খোল, তবলা, ঢোলক, ঢোল, 
কাড়া, জগঝম্প, তাপা, দামামা, টিকারা, জোড়ঘাই ও থোরদক 

এই নকল যদ্ত্র অবনন্ধ যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত । এই সকল যস্ত্রের 

অধিকাংশই নামমাত্র পর্যবসিত হইয়াছে, তাঁহা'দিগের আকারাদি 
সঙ্গীত গ্রস্থেও দৃষ্ট হয় না, ব্যবহারও নাই। অবনদ্ধ যগ্র সমুদয় 
সভ্য, বহির্ধারিক, গ্রাম্য, সামরিক ও মাঙ্গল্য এই পচ শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইয়া থাকে। 



বাদ্যযন্ত্র 

পটহ ঘা নাগর|। 

পটহের আকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিমাণ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া 

থাকে। দ্বিবিধ পটহেরই খোল মৃত্তিকানির্মিত। তন্মধ্যে 
বৃহৎ পটহের মুখ গ্রাশস্ত, ক্রমে নুষ্ম হইয়া তলদেশ কোণাকারে 
পরিণত হইয়্াছে। এই যন্ত্রের মুখ অপেক্ষাকৃত স্ুলচর্মে 

আচ্ছাদিত এবং তলদেশস্থিত কতকগুলি চর্দরজ্জু নির্িতি একটি 

বেষ্টনীর সহিত সরু চর্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্র পটহ 

দেখিতে অর্ধ বর্ত লাকার, ইহারও আচ্ছাদনাদি বৃহৎ পটহসদৃশ, 
অধিবস্ত ইহাতে পক্ষিপক্ষার্দি নানা বস্ত আবদ্ধ থাকে, এই যত 

প্রায়ই কাড়! নামক অন্ততম যন্ত্রের সহিত একযোগে বাদিত হয়। 

বাদকগণ যন্ত্রটকে রজ্জুবন্ধ করিয়া! গলায় ঝুলাইয়! ছুইটি দগুদ্বারা 

ছুই হস্তে বাজাইতে থাকে, কিন্তু বৃহৎ পটহ এরূপে বাদিত হয় 

না, ইহাকে মৃত্বিকায় স্থাপনপূর্বক উভয় হস্তধৃত দুইটা দণ্ডেয় 
আঘাতে টিকার! নামক যন্ত্রের সহিত বাজাইতে হয়, কখন 
কথন যুদ্ধ বিজেতাগণের সম্মানার্৫থ গৃহ প্রবেশের সময় হত্তী 

গ্রড়ৃতির পৃষ্ঠে বাজাইতেও দেখ! যায়। পটহ বাহিচ্ছারিক ও 

গতি প্রাচীন যন্ত্। 
মর্দল | 

আনদ্ধ যন্ত্র মধ্যে মার্দলই সর্বশ্রেষ্ঠ । মর্দলের খোল থদিষ, 
রক্তচন্দন, পনস বা! গাস্তারী ইত্যাদি কঠিন কাষ্ের হইয়! থাকে । 
তন্মধ্যে খদিরকাষ্ঠই সর্বশ্রেষ্ঠ । রক্তচন্ণন কাষ্ঠনির্মিত মর্দলের 
ধ্বনিও গম্ভীর, রমণীয় ও উচ্চ হয়। মর্দলের দৈর্ঘ্য সচরাচর সার্ধ 

হস্তপরিমিত, বাঁমদিকের মুখ বার তের অস্ুলি। দক্ষিণদিকের 

মুখ তদপেক্ষা এক ব! সার্দৈক অনুলী হীন ব্যাসবিশিষ্ট ও মধ্যভাঁগ 
মুখাপেক্ষা কিঞিৎ পৃথুল হইয়া থাকে। ঘগ্মাসীয় ছাগচর্মে উভয় 
মুখ আচ্ছাদিত ও সেই চর্দয় চর্ম রজ্বদ্বারা পরম্পর মংযোজিত 
থাকে। সেই বন্ধনী চর্দরজ্ছুর মধ্যে হস্তিদস্তাদি কঠিন পদার্থ 
নির্মিত আটটি গুল্স আবদ্ধ হয়। শ্বরের উচ্চতা নীচতা সম্পাদনার্থ 

সেই গুলগুলি লৌহতাড়নী দ্বার বাম বা দক্ষিণে সঞ্চালিত 
করিয়। লইতে হয়। যন্ত্রের দক্ষিণদিকের মুখাচ্ছাৰক চর্মের ঠিক 

মধ্যভাগে ভগ্ম, গৈরিক্ মৃত্তিকা, অন্ন বা চিপীঠক (চিড়া), কেন্দুক 

(গাব) অথবা আীবনীরস (কিওলের আঠা) এই কয় দ্রব্যের 
মিশ্রণে উৎপাদিত ও চতুরঘুলী ব্যাসবিশিষ্ট একটী খরলি 
(চলিত খিলান ) দিতে হয়, বাম দিকের চম্মে এরূপ খরলি 

ব্যবহৃত হয় না। বাদনকালে বাদক ময়দার পুরিকা প্রস্তত 

করিয়! দিয়া লয়। এই যন্ত্রক্রোড়ে করিয়া বাজাইতে হয়। 
এই মর্দলই আধুনিক মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ নামে কথিত 

হইয়া থাকে এবং সাঁওতাল গ্রস্ৃতি অসভ্য জাতিরা যে এই 
জাতীয় বাস বাঞজাইয়! গীতাঁদি করে তাহাকেই লোকে মর্দল বা 

[ ৩৯৬ ] বাদ্যযন্ত্র 

মাদল বলে। এই যন্ত্র সভ্য যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ও ইছার 
বাদনক্রিয়ায় উভয় হস্তই বাব্ত হয় এবং ৬পদাদি উচ্চাল 
শীতের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে। | 

মুরজ। 

মুরন্ধ মর্দলেরই সমান, বিশেষের মধ্যে ইহার আকার স্ষুত্র, 
ইছার বামমুখ আট অস্কুলী ও দক্ষিণ মুখ সাত অঙ্গুলী ব্যাসবিশিষ্ট 
এবং দৈর্ঘ্য একহস্ত অপেক্ষা কিঞিৎ অধিক হইয়া থাকে । বাদক 

স্্রট রজ্জদ্বারা গলায় ঝুলাইয়া বাঁজাইয়! থাকে এবং ইহার বাম-, 

দিকেও খর'ল লেপন থাকে। 
মৃদগ্ধ। 

মুদক্গ যন্ত্রটি অতি প্রাচীন । পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যত- 

কালে ত্রিপুরারি মহাদেৰ দেবগণের অজেয় অতি হর্দাস্ত ত্রিপুরা 

স্থরকে সমরে বিনষ্ট করিয়া! আনন্দভরে তাঁগুৰ আরস্ত করেন, 

সেই সময়ে সৃষ্টিকর্তা পনর্যোনি ব্রহ্মা সেই জস্থুরের শরীরনিঃল্গত 

রুধিরে সমরালণের ভূমি সিক্ত হইয়৷ কর্দমে পরিণত হইলে সেই 
কর্দমদ্বারা মৃদঙ্গের খোল, চর্খদারা আচ্ছাদনী, শিরাদ্থার। 

চর্মসংযোজক রজ্জু ও অস্থিদ্বারা গুল প্রস্তত করিয়া গণনায়ককে 

মহাদেবের নৃত্যে তাল দিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, গণেশ 

সেই মুদল্গ বাদনপূর্ববক মহাদেবের নৃত্য ও দেবগণের হর্যবর্ধন 

করেন। এই যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ খোলটি মৃত্তিকানির্মিত হওয়া- 
তেই মৃদঙ্গ এই যৌগিক নাম ধারণ করিয়াছে । আধুনিক খোলই 
প্রকৃত মুদলপদবাচ্য, বিশেষের মধ্যে এই যে, ্ঙ্গন্য্ মৃদজ গুল্ম 
যোক্জিত ছিল, খোলে গুশ্ম থাকে না। এই যন্ত্রের উভয়মুখের 
আচ্ছাদনীচর্মমে খরলি লেপিত থাকে । থোল অন্য কোন গীত 

ব্যবহৃত হয় না,একমাত্র কীর্তনাদিতেই প্রযুক্ত হইয়! থাকে। 
তবল|। 

তবলা আধুনিক মৃদঙ্গের অন্ুকরণমাত্স। এই যন্ত্র ছইভাগে 

বিভক্ত; একভাগের খোল মুদঙ্গব কাষ্ঠনির্মিত, একভাগের 

খোল মৃত্তিকা! বা ধাতুনির্দিত্ব হইয়া থাকে। কা্টনির্মিত 
ভাগটি দক্ষিণা ( ডাহিন! ), মৃত্তিকানির্মিত ভাগটি বামক (বীয়া) 
নামে বিখ্যাত। উভয়ভাগের আচ্ছাদনী থরলি যুক্ত হুয়। 
ডাহিন! হইতে উচ্চ মধুর ও বীয়৷ হইতে গম্ভীর নাদস্বর নির্গত 
হয়। সময়ে সময়ে বায়! এককই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডাহিন। 

তদ্রুপ হয় না। ডাহিনাটি মুদক্গের স্তায় চর্ম্রজ্জুারা আবদ্ধ 
ও গুলে যুক্ত হয়, বীয়াতে চর্মরজ্ছু ও কার্পামাদি হুতররজ্জু প্রযুত্ত 

হয়, কিন্তু গুষ্ের প্রয়োজন হল না, তবে কার্পাসাদি শুত্রবন্ 

বায়াতে পিস্ুলাদি নির্মিত কিঞিৎ সব অনুরীয়কের ( কড়ার) 

প্রয়োগ দেখা যায়। এই যকতর খেয়ালাদি গীতের অনুগত হইয়া 
বাদিত হয়। |] 



ঢোলকের খোল কাষ্ঠনির্দিত, সেই খোলের উভয়মুখ অতি 

পাতলা চ্শন্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। আচ্ছাদনীচর্দ 

কার্পাসাদিনির্শিত রজ্জুছ্বারা আবদ্ধ থাকে, কিন্তু রজ্জু সমাস্তরাল- 
ভাবে না থাকিয়া বক্রভাবে আবদ্ধ ও তাহাতে স্বরের উচ্চ- 

নীচতা সম্পা্গনার্থ ছুই ছুই গাছি রঙ্জুমধ্যে এক একটি ধাতু- 

নির্মিত কড়া প্রযুক্ত হয়। যন্ত্রের ছই মুখই প্রায় সমান 
ব্যানবিশিষ্ট, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্িৎ স্থল ও বামমুখের 
চর্ম খরলিযুক্ত হয়। যাত্রা পাচালীতে এই যন্ত্রেরে অধিক 
ব্যবহার দেখা যায়। 

বৃ 

চক্কা। 

ভারতীয় যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা চক্কার আকার বৃহতৎ। ইহার 

খোল কা্ঠনিশ্িত, ছুই মুখই প্রায় সমান ব্যাসবিশিষ্ট ও 

চর্্মাচ্ছাদিত এবং সেই চর্মদ্য় চর্মরজ্জুদ্বারা পরম্পর সংযত। 
ঈহার একটি মুখই উভয় হস্তধূত দ্রইগাছি বেত্রদ্বার! বাদিত হয়। 

যঞ্্রের শোভাসম্পাদনার্থ বাদকগণ বাখারিগঠিত একপ্রকার 
পদার্থে নানা পক্ষীর পালক যোজিত করিয়া খোলের উপর 

বাঁধিয়া লয়, তাহাকে য়ে বলে। বাদক যন্ত্রটি অতিস্থুল 

রজ্জুঘধার আবদ্ধ করিয়া বামস্কন্ধে স্থাপনপুর্বক বাদনক্রিয়া 

সম্পাদন করে । এই যন্ত্র দেবোৎসব ও চড়কাদি পর্বোপলক্ষে 

অধিক ব্যবহৃত হয়। ঢক্া অতি প্রাচীন, যেহেতু রামরাবণের 

যদ্ধকালে এই চক্কা বাদিত হইয়াছিল, রামার়ণগ্রস্থে ইহার ভূরি 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার ধ্বনি অতি কর্কশ। 

ঢোল। 

ঢোলের আকার প্রায়ই চোলকসদৃশ, তবে আকারে তগপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ বৃহৎ । ইহারও বামমুখে খরলি গোবের আটা) লেপিত 

থাকে। যন্ত্রটি রজ্জুবদ্ধ করিয়া গলায় ঝুলাইয়া দক্ষিণহস্তের 
তল ও বামহস্তধৃত একটী সর্পফণারুতি কিঞ্চিৎ স্থূল দণ্ডদ্বার! 

ইহার বাদনক্রিয়া নিশ্পন্ন করিতে হয়। যন্ত্রটি দেবপুজ! ও 
বিবাহাদি উৎমবোপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ অনুমান 

করেন এই ঢোলই কালসহকারে সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গেই ঢোলকে 

পরিণত হইয়াছে । 
কাড়া। 

কাড়ার খোল কাষ্ঠনির্শিত, একটামাত্র মুখ, সেই মুখ পশ্চাদ্- 
ভাগ অপেক্ষা বিস্ৃত, চর্শরজ্জুবদ্ধ ও চর্্াচ্ছাদিত। যন্ত্রটি রজ্জু- 
সংযোগে গলায় বুলাইয়! দক্ষিণ হস্তধূত বেত্র ও বাম হস্তের তলা- 
খাতে, বাজাইতে হয়, কিন্তু একমাত্র কাড়! কখনই বাদিত হয় 

না, ক্ষুদ্র নাগর! বা জগঝম্পের সহিত একযোগে উৎসৰাদিতে 
স্বাদিত হইয়৷ থাকে। 

2110 

জগবম্পের মৃত্তিকানির্শিত খোলটা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকাব 
ও গভীর শরাব সদৃশ। ইহার আচ্ছাদনী চর্ধ শণনুত্র বা চর 
রজ্জধারা সন্ব্ধ থাকে। এই যস্ত্রেও অঙ্গসৌষ্ঠবার্থ পক্ষীর পালক 

ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি বজ্জন্বারা গলায় ঝুঁলাইয়৷ দুই হস্তধুত 

ছুই গাছি বেত্রের আঘাতে বাজাইতে হয়। এই যাগ্থেব 

সহিত ক্ষুদ্র নাগরার ব্যবহার হয়। উৎসবাদিতে বিশেষতঃ 

মুসলমানদিগের পর্ষোপলক্ষেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। 
তামা । 

তাসা দেখিতে প্রায়ই পরগঝম্পের অনুরূপ, বিশেষের নখ্ো 

ইহার আচ্ছাদনীচর্দম অপেক্ষাকৃত স্থল হইয়া থাকে। 'এই 
এই যন্ত্রটও জগঝল্পের সহিত একযোগে বাদিত হয়। হাব 

বাদন-প্রণালী জগবম্পসদৃশ। বিবাহাদি উৎসবে ইহার 
ব্যবহার দেখা যায়। 

টিকার! । 

টিকারার আকার বৃহৎ নাগরার অনুরূপ, কেবল পরিমাণে 

কিঞ্চিৎ ন্যুন ও আচ্ছাদনীচর্ম অপেক্ষাকৃত হুল । এই ঝন্ 

বৃহৎ নাঁগরার যোগে ছুই হস্তধূত ছইটি দণ্ডের আঘাতে নহবতে 

বাদিত হইয়া থাকে। 
দামাম।। 

টিকারা যন্ত্র যে যে উপকরণে ও যে আকারে নির্মিত হয়, 
দামামা যন্ত্রও সেই সেই উপকরণে ও সেই আকারেই নির্মিত 

হইয়া থাকে ; বিশেষের মধ্যে, ইহার মুখ টিকারার মযুখাপেক্ষা 
প্রশস্ত ও আচ্ছাদনী চর্ম কিঞ্চিৎ স্থূল হয়। দামামাও টিকাবার 

সহিত বাদিত হয়। দামাম! পুরাকালে রণবাস্থ মধ্যে পরিগণিত 

ছিল। 
জোড়ঘাই। 

জোড়ঘাই আর কিছুই নহে, একটি ঢোলের উপর অপেক্ষা- 

কুত নানপরিধিবিশিষ্ট আর একটি ঢোল আবন্ধ থাকে । ইহাতে 
ছোট ঢোল হইতে উচ্চ ও বড় ঢোল হইতে নিয়স্বর নির্গত হয়। 

ইহার বাদন-প্রণালী ঢোল বাদনের অনুরূপ, কেবল উচ্চন্বরের 

প্রয়োজন হইলে ছোট ঢোলটিতে ও নিয়স্বরের প্রয়োজন হইলে 

বড় ঢোলটিতে আঘাত করিতে হয়। পূর্বে ইহার বহুল প্রচার 
ছিল, এক্ষণে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ডমরু । 

ডমরু অতিপ্রাচীন যন্ত্র। ইহা এক্ষণে নামাপত্রংশে ভুগডুগি 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । দেবদেব মহাদেব সর্বদা! এই যন্ত্র বাদন 

করিতেন । এক্ষণে অহিতুপ্ডিক (সাপুড়ে) ও বানরোঁপজীবিগণই 

ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে । যন্ত্রটি কাষ্ঠনির্দিত, ইহার মধ্যভাগ 
উভয় মুখাপেক্ষ! অনেক হুল । উভয় মুখের আচ্ছাদনী চর সুত্র- 



বারা পরস্পর যোজিত থাকে। যন্ত্রে ছুই মুখের নিকট ছুই 

গাছি হৃত্রে ছুইটি ক্ষুড্রাকার সীসক গোলকে আবদ্ধ থাকে। 

দক্ষিণ হস্তের অনুষ্ঠ ও তর্জনী সবার! যন্ত্রের মধ্যভাগ ধারণ করিয়া 

সধগালন করিলে উত্ত সীমক গোলকদ্বয় আচ্ছাদনীচর্দদে আঘাত 

করে, তাহাতেই ইহার বাঁদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কুশলী বাদক 

ন্ত্রধারক অন্গুলী্য়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ দারা স্বরের উচ্চনীচতা 

সম্পাদন ক্রিয়া থাকে। 
খোরা?ক। 

খোরদক ক ছুটির খোল অতি ক্ষুদ্র নাগরাসদৃশ ও মৃত্তিকা- 

নির্শিতি, কেবল একটির মুখ কিঞিৎ প্রশস্ত । ইহার আচ্ছাদনী- 

চন্য এরূপ কৌশলে যোজিত হয় যে, একটি হইতে উচ্চ ও 

অপরাট হইতে নাদস্বর বাহির হয়, যেটি হইতে নাদম্বর নির্গত 

হয়, তাহার আচ্ছাদনীচগ্্ম থরলিধুক্ত থাকে। উতয় করতলের 

আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়! সম্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র রৌশন- 

ঢৌকীর সহিত বাদিত হইয়া থাকে। 

শুষির যন্ত্র। 

যে সকল ঘস্ত্র সচ্ছিদ্র, তাহাদিগের সাধারণ নাম শুধির। 

শুধির যন্ত্র মুখমারুত (ফুৎকার) দ্বারা বাদিত হয়। 

( আধুনিক নাম বংশী ), পার, পাবিকা, মুরলী, মধুকারী, কাহলা, 

শূঙগ, রণশূঙ্গ, রামশূঙ্গ, শঙ্খ, ভোড়হী, বুক্কা, স্বরনাভি, আলা- 

পিক, চর্দবংশ, সজল বংশী, রৌশনচৌকি, সানাই, কলম, তুরি, | 

ত্েরী, গোমুখ, তুবংড়ি ও বেণুইত্যাদি হস্ত সমূদায় শুধির যন্ত্র 

মধ্যে পরিগণিত । ছুঃখের বিষয় এই যে ইহার অধিকাংশই | 

নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আকারাধির কোন চিহ্নও লক্ষিত 

হয় না । শুষির যন্ত্র গ্রধানতঃ বংশী, কাহল, শৃঙ্গ ও শঙ্খ এই ৰ 

চাঁরি জাতিতে বিভক্ত হইয়৷ থাকে। 
বংশ। 

এই ঞ্রটি প্রথমতঃ বর্ত,লাকার, সরল ও পর্বহীন বংপদও্ 

র| নির্মিত হইত বলিয়াই বংশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, মন্গুষ্যের 

জিন সঙ্গে সঙ্গে খদির, চন্দন কাষ্ঠ ও স্বর্ণ প্রভৃতি 

ধাতু ও হস্তিদস্ত দারা নির্মিত হইয়৷ আসিতেছে বটে, কিন্ত 

'গী নামের পরিবর্তন হয় নাই। বংশীর মধ্যরদ্ধ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির 

পরিধি অপেক্ষা অধিক হওয়! উচিত নহে, দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্থুলী হইতে 

এক হস্তেরও অধিক হইয়া থাকে। ইহার শিরোভাগ প্রায়ই 

বন্ধ ও অধোভাগ উন্মুক্ত থাকে । দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যে বংশী 

বাজাইতেন, লোকে তাহাকেই মুরলী বলিয়! জানে । বংশীর 

শিরোদেশ হইতে প্রায় তিন অন্গুলী নিয়ে যে একটী অপেক্ষা- 

কৃত প্রশস্ত ছিদ্র থাকে তার নাম ফুৎকাররদ্ক,। ফুৎকার 

রন্থের প্রায় চারি অঙ্গুলী নিয়ে ব্রিক! বীজ প্রমাণ ছয়টা স্বর- 
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র্ক থাকে। বংশীটি উতয় হস্তের অনুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যতাগ 

দ্বারা ধারণ করিয়া উভয় হস্তের অনামিকা, মধ্যম! ও তজ্জনী 

এই ছয়টি অঙ্ুলী স্বার৷ ইহার বাধন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। 

ফুৎকার রঙ্ধে, ফুৎকার প্রদান ও পূর্বোক্ত ছয়টি শ্বররদ্ধে, ছয়টি 
অন্কুলীর অগ্রভাগের টিপযোগে ষড়জাদি স্বর নির্গত করিয়া 

ইচ্ছামত গীতাদি বাজাইতে পারা য়ায়। যন্ত্র শ্রীরুষ্খের অতি 

প্রিয় ছিল বলিয়৷ অনেকে শ্রীরুষ্ণকেই ইহার নিম্মাতা বলিয়া 

স্বীকার করিয়া থাকেন। অধুনা এই যন্ত্ই নান! দেশে কতক 

কতক আকারের পরিবর্ডন সহকারে নানা নামে অভিহিত 

হইয়া আসিতেছে । যাহা হউক ভারতবর্ষই যে, ইহার আদি 

উৎপত্তি স্থান তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সনোহ নাই। 
সরল বংশী। 

সরল বংশীর আকারাদি গ্রার্ই মুরলীর সমান, বিশেষের 

মধ্যে এই যে, মুরলীর ফুৎকাররহ্ধে, ফুৎকার দিয়া বাজাইতে হয়, 

ইহার ফুত্রদ্ধে, ফুৎকার না দিয়া বংশার মুক্ত শিরোদেশে ফুৎকার 

প্রদান করিতে হয়, ফুত্কাররদ্ধ, দিয়া বায়ু নির্গত হয়, এই 

নিমিত্ত ফুৎকাররদ্ধ, না বলিয়া তাহাকে বাযুরদ্ধ, বলাই সঙ্গত 

বোধ হয় এবং মুরলী যেমন বক্রভাবে ধৃত হয়, ইহা সে ভাবে 

ধৃত ন! হইয়া! সরল ভাবেই ধৃত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহা 

সরল বংশী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাব বাদনপ্রণালী 

মুরলী সদৃশ । 
রন লয়বংশী । 

লয়বংশী দেখিতে সরল বংঘার অনুরূপ, বিশেষের মধ্যে 

ইহাতে বাধুরদ্ধ, থাকে না। ইহার বাদনপ্রণালীও সরলবংশাব 

সমান, কেবল ইহাঁকে মুখের এক পার্থে বক্রতাবে ধরিয়া 

বাজাইতে হয়। 
কলম। 

কলমের আকার কতকট! কঞ্ধীর কলমের ন্যায়, বাঁলয়াই 

ইহা কলম নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ইহার দৈর্ঘ্য অন্তান্ত বংশা 

অপেক্ষা কিঞিত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, কিন্তু স্বররম্ধণাদি বংশী সদৃশ । 

সরল বংীর কায়দায় ইহা বাদিত হয়, বিশেষ এই যে সরল বংশা 

ফুৎকারে বাজান হয়, কিন্তু ইহার শিরোদেশ মুখমধ্যে প্রবিষ্ট 

করাইয়া বাজাইতে দেখা যায়। ইহার মুখে একটা ক্ষুদ্র নল থাকে, 

বাজাইবার পূর্বে মুখামুতে নলটী আগ করিয়া লইতে হয়। 

রৌননচৌকি। 

রৌসনচৌকির আকার দেখিতে ধুস্তর পুষ্পসদৃশ। 

ন্ত্রটর উপরিভাগ শৃন্তগর্ড কাষ্টনির্মিত ও অধোভাগ পিত্তলাদ 

ধাতুনির্দিত। কোন কোনটির সর্ধা্ই কার্টে গঠিত হয়। 

ইহার দৈর্ঘ্য ব্দেশে সামান্ততঃ . এক। হস্তের অধিক দেখ! 

যায় না, কিন্ত হিনুস্থানে (কাশী, লাখনেঁ অঞ্চলে) ইহা অপেক্ষা 



বাধন 

অনেক বড় হয়। ইহার মুখে যে একটা নল যোজিত থাকে 

তাহাতে মুখ দিয়া বাজাইতে হয়। যন্ত্রের আকার ধত দীর্ঘ 
হইবে স্বর ততই নিম্ন হইবে। রৌসনচৌকি নহবতে টিকারার 

ও সামান্ততঃ খোরদকের সহযোগে বাদিত হইতে দেখা যায়। 

সানাই। 

সানাই আর রৌসনচৌকি উভয় যন্ত্র আকারাদি সর্ব 

বিষয়েই একরূপ, কেবল স্বরের কিঞ্চিৎ পার্থক্য বশতই ভিন্ন 

ভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছে । রৌসনচৌকির স্বর অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চ হইয়া থাকে এই মাত্র বিশেষ, নতুব! বাদন প্রণালী 
একই রূপ, আর একটু বিশেষ এই যে রৌসনচৌকি খোরদক 

বা ঢোলকের সহিত একযোগে বার্দিত হয়, সানাই তৎপরিবর্তে 

ঢোলের সঙ্গে বাজাইবার পদ্ধতি দেখা যায় । 

বেণু। 

ঝেগু যন্ত্রটা বেণু অর্থাৎ বংশ দ্বারা নির্মিত হয় বলিয়াই ূ 

ইহার নাম বেণু হইয়া থাকিবে। ইহার দৈধ্য বংশীজাতীয় 

যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। যন্ত্বটির একদিকে ছয়টি ও তাহার 

বিপরীত দিকে একটি ছিদ্র থাকে । ইহার বাদন প্রণালী স্বতন্ত্। 
যন্ত্রটি কিঞ্িৎ বক্রভাবে ধারণ করিয়৷ ও মুখ কিঞ্চিৎ বক্র 

করিয়া অল্প পরিমাণে ফুৎ্কার প্রদান করিলেই ইহার বাদন 

ক্রিয়। সম্পন্ন হয়। ফুৎকারের তারতম্যানুসারে বিবিধ স্বর নির্গত 

নিপুণ বাদকগণ ইহা! হইতে অর্ধশ্ষ) স্ুশ্বাব্য স্বর নির্গত করিতে 
পারেন । 

শৃঙ্গ । 

গোমেষমহিষাদি দীর্ঘশুঙ্গ পশুদিগের শৃঙ্গকোষ দ্বার! শূঙ্গ- 

যন্ধ নির্মিত হয়। এই যন্ত্র অতি প্রাচীন। এমন কি, শুষির 

যন্ত্রের আদি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ভূতভাবন ভবানী- 
পতি শঙ্কর এই যন্ত্র সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। উক্ত পশ্গ 

শৃঙ্গকোষের সুঙ্াদিকে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে 

মুখ দিয়া ইহার বাদনক্রিয়৷ নিষ্পন্ন করিতে হয়। 

রণশৃ | 

রণশূঙ্গের আকার অতি বৃহৎ। ইহা পিন্তলাদি ধাতুদবারা 

নির্শিত হয় এৰং ফুৎকার দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে । রণস্থলে 

সৈন্তকোলাহলে বাদ্াদ্বারা যখন সৈশ্ঠদিগকে প্রোৎসাহিত, বা 

'মাহবান, অথবা কোন প্রকার ইঙ্গিত করিবার সম্ভাবনা থাকে, 

সেই সময়েই ব্যবহত হয়। ইহার সাক্ষেতিক ধ্বনিবিশেষ দ্বারা 

সৈন্তগণ কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়। এই যন্ 
রণস্থলে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই রণশৃঙ্গ নামে অতিহিত। 

ূ 

ৰ 
করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বাদননৈপুণ্য বহু আয়াসসাধ্য। 

| 

: 
র 
ূ 

রামশ্ঙ্গ। 

রামশৃঙ্গও ধাতুনির্িত অতি বৃহৎ কুগুলাকার যন্ত্র। ইহার 
ব্যাস অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় স্বর রণশূঙ্ন অপেক্ষা স্থল,বাদন- 

প্রণালী রণশূঙগের স্তায়। এই যন্ত্র বৈষব সম্প্রদায়ের মহৌৎ- 
সবাদি কার্যে অধিক ব্যবহার হয়। 

তুরী। 

তুরীর আকার সরল ও পিতলের নির্শিত, যদিও ইহা 
দ্বার সৈম্তপ্রোৎ্সাহাদি কোন কাধ্য সম্পন্ন হয় না, তথাপি 
রণস্থলেই ব্যবহৃত হয়। কখন কথন নহবতেও ইহার ব্যবহার 
দেখা যায়। ইহার আকার রণশৃঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বাদন প্রণালী 
রণশৃঙ্গ সদৃশ । 

ভেবী। 

ভেরী এক্ষণে “ভড়ঙ্গ' নামেই বিখ্যাত, দেখিতে কতকটা 
দুরবীক্ষণ সদৃশ । এই যন্ত্রে নলের ভিতরে আর একটি নল একপ 
কৌশলে প্রবিষ্ট থাকে যে বাদনকালে হস্তসধশালন কৌশলে নান 
প্রকার ধ্বনি নির্গত করিতে পারা যাঁয়। এই যন্ত্র পুরাকালে 
ুদ্ধযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল, এক্ষণে ন্হবতের বাদ্যান্তে বাদদিত 

হইতে দেখা যায়। | 

শঙ্খ । 

শঙ্খ অন্যাগ্ঠ যন্ত্রের স্তায় মনুষ্য নির্মিত নহে, প্রাকৃতিক 

সমূদ্রসস্তৃত ন্বনামখ্যাত প্রাণিবিশেষের আচ্ছাদনীকোষ হইতে 
সমূভূত। শঙ্খ অতি প্রাচীন, মঙ্গল কাম্যেই এক্ষণে ইহার 
ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু পুরাকালে যুদ্ধ সময়েই অধিক ব্যবহার 
ছিল। এই যন্ত্রের মুখে একটি অঞ্গুলী প্রমাণ ছিদ্র করিতে হয়, 

সেই ছিদ্রে সবলে ফুৎকার প্রদান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া 
নিষ্পন্ন করিতে হয়। যত অধিক বলে ফুৎকার প্রদত্ত হইবে 

ধ্বনিও তত উচ্চ হইবে । পুরাকালে মানবগণ অত্যন্ত বলশালা 

ছিল, স্থতরাং তৎকালীন লোকের শঙ্খের ধ্বনি এত প্রবল হইত 

যে ততশ্রবণে লোকে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত। 

তিত্তিরী। 

আধুনিক তুবড়ীই পুব্বে তিত্তিরী নামে বিখ্যাত ছিল। এই 
যন্ত্রে একটি দীর্ঘাকার তিতলাউ ব্যবহার হয় বলিয়া ইহ! তিত্তিরী 

নাম ধারণ করিয়াছিল, যেহেতু তিত্তিরীশব্দে তিতলাউকে বুঝায় । 

কিন্তু লাউর নিয়ে ছুইটি নল যোজিত থাকে, দেই নলঘয় নয়টি 

স্বররদ্ধ, বিশিষ্ট হয়; তিতলাউর উপরিভাগে একটি সক্ম ছিদ্র 

থাকে তাহাতে ফুৎকার দিয়া বাজাইতে হয়, কেহ কেহ মুখ- 

মারুতের পরিবর্তে নাসিকা দ্বারাও বাজাইয়া থাকে। পূর্বঝাণে 

ধাধগণ অলাবুর পরিবর্তে মুগচর্দের খোল দিয়া নিন্মাণ করিতেন, 

তখন ইহার নাম তিত্তরী না থাকিয়। চক্্বংশ ছিল। এই যনে 



এবং অপরটী স্বীয়! ইচ্ছামত খবর বাহিয় কর! বাক। হি 
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: বার, খড়ী, কার্সী, ঘণ্টা, গু ঘ্টিক! (ঘুসুর ) নূপুর, 

মন্দিরা, ক্রতালী, বট তাঁনী, ,রামকরতালী, ও সপ্তশরাব বা 

পলতরঙ্গ ইত্যাদি বনু ঘনযঞর মধ্যে পরিগণিত । এই সকল ব্্ 

(লৌহ, কাংস্ত ও কাচ প্রত্থৃতি পদার্থে নির্শিত হয়, কিন্ত ইহার 

নামানুসারে বোধ হয় পুরাকালে এই সফল যর একমাত্র লৌহ 

্বারাই নির্মিত হইত) কারণ লৌহের আর একটি নাম ঘন, 

তদদারা নির্সিত হইত 'বলিয়্াই ধন নামে পরিচিত হই 

থাকিবে। যাহ]ই হউক, খন বঞ্ত যে অতি প্রাটীন কাল হইতে, 

এমন কি,*ধাতু আবিষ্কারের সময় হইতেই প্রচলিত হই 

আমিতেছে তঘিষয়ে কিছুমাত্র সন্োহ নাই। খন যন্ত্রের অধি- 

কাংশই স্বতঃসিন্ধ, কেবুল মন্দিয়া, সুনতালী, কাসী ও ষটতালী 

অবনদ্ধ যন্ত্রের অনুগত হইব! বাঁদিত হয়। 
| ঝাঁজর। 

ঝাজরের আকার কতকট! বেলী থালের গ্তায়। কাণা উচ্চ 

ও সমতল । কাগাতে ছুইটি ছিদ্র থাকে, তাহাতে রজ্জু আবু 

করিয়া বামহন্তে ঝুলাইয়া দক্ষিণ হস্তধৃত দণ্ডের আঘাতে ইহার 

বাদনক্রিয়া নিপ্ন্ন করিতে হয়। পূর্ববকালে এই হগ্র যেকোন 

ধাতু নির্দিত থাকুক না কেন এক্ষণে সর্ধত্রই প্রায় কাস্ত 

নির্শিতই দেখিতে পাওয়া ধায় । ঝাঁজর যে অতি গ্রাচীন যত 

ইর ঝাজর নামই তৎপক্ষে বিশে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, 

যেহেতু ইহা ইন্টুততে কেবল 'ঝী। ঝা” শখ নির্গত হয় বলিয়াই 

বাজর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই যন্ত্র পূর্বে দুরাহ্বানাদি 

কার্যে ব্যব্ধত হইত, কিন্তু এক্ষণে একমাত্র দেবোৎসবেই 

প্রচলিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে কীসর 

' নামেই অভিহিত দেখ! যায়। 

ঘড়ী। 

ঘড়ী কাহসত নির্শিতি, ইহার আকার গোল ও কিঞি স্কুল। 

প্রাস্তদেশে একটি ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে আবন্ধ একগাছি রজজু 

বামহস্তে ধারণ করিয়া অথবা কোন উচ্চ স্থানে ঝুলাইয়। দক্ষিণ 

* হস্তধৃত মুগিরের আঘাতে বাদলক্রিযা নিপন্ন করিতে হয়। 

এই যন্ত্র দেবতাদিগের জারব্রিফাদি সময়, দুরাহ্বান, সংবাদ 

জ্ঞাপন এবং সময় নিরপণার্থ ব্যন্ত হইয়! থাকে। সমকনিয্নপক 

ধ়্ীর আকার কিছু বৃহৎ হইয়া থাকে । 
48 কীমী। 
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ধন্টার্ল'আকার জমপ্রশত মুখ দীরঘচছগ্গ কাংস্ত বাটার য় 

গোলাকার। ইহার মন্তকে একটা দও্ থাকে, সেই দণ্ডের মূল 

দেশের কিরদংশ গ্ের মঞ্জো প্রবিষ্ট ও তাহাতে একটা ছিত্র ও | 

& সেই ছিদ্রের সহিত একটা দীর্থাকার সীসকপিগড লৌহাঙ্গুরীয়ক. : 

দ্বারা গাবন্ধ থাকে। দও্টী বামহস্তে ধারণ করিয়া সঞ্চালন 

' করিলেই ইহার বাদনক্রিযা নিষ্পন্ন হয়। এই যন দেবার 

সময়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অপেক্ষাকৃত ,বৃহদাকারের ঘণ্টা 

সময়নিরূপক ঘড়ীর স্থানও অধিক করে। | 

কু ঘর্টিক| ধা ঘুমুর । [.। 

ঘুমুর পিত্তল নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার আকার ক্ষুত্ত 

বকুলের স্যার, কিন্ত শৃন্গগর্ভ ফোপা)। 'ইহার ভিতরে অতি 

্রাক্ৃতি সীমকের গুলি.থাকে । কতকগুলি ঘুমুর একত্র রজ্ছু 

বন্ধ করিয়া পায়ে পরিধান করিতে হয়, চলিবার বা! নৃত্য করিবার 

সময়ে তাহা হইতে এক প্রকার অস্.ট মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। 

নৃপুর। 

নূপুর কাহ্ত নির্শিত। ইহার গঠন ঈষৎ বক্র ফাপা, দেখিতে 

কপ্তকটা পারঞোরের স্তায়। ইহার ভিতরেও ঘুমুরের স্তায় ক্ষুদ্র 

কু সীসকের গুলি থাকে । ইহ! প্রায় তাগবনৃত্যেই ব্যবন্থত হয়। 

মনিরা । 

মন্দিরা ক্রমনক্মতল ক্ষু্র কাসার বাটার ন্ায়। ইহার তল" 

দেশে একটি হুম ছিদ্র থাকে তাহাতে রজ্জ, বন্ধ করিতে হয়। 

ইহা একটি ব্যবহৃত হয় না, যুগপৎ ছুইটির ব্যবহার করিতে হয়
। 

উক্ত রজ্জ, ছুই গাছি ছুই হস্তের তর্জনী ও অদুষ্ঠন্বারা ধারণ বরিয়া 

উভয় যন্ত্রে আঘাত করিয়া! ইহার বাদনক্রিয়! নিষ্পল্প করিতে
 হয়। 

এই যু মৃদঙ্গ, তরল! ও ঢোলক প্রভৃতি আনন্ধ বস্ত্রে সহিত 

তাল দিবার নিমিত্বই ব্যব্ঘত হইয়া থাকে ।, 

করতালী। 

পন্মপত্রসৃশ গোলাকার কাংসনির্মিত পাতলা সমতল বর 

করতানী নামে অভিহিত হই! থাকে। কিন্তু ইহার মধযভাথ 

কিকিৎ স্ভীত, সেই স্থানে একটি ভুত ছিত্র থাকে, সেই ছিড়ে : 

আবন্ধরজজ, ছুই গাছি ছুই হের সমু অনুলীতে জাই 

র্পরে আখাত দি ইহার বাছনফিকা। নিশা করিতে হয 



লায় খরতালী। ইহা! কঠিন লৌহ €ইন্পাত) তারা নির্শিত 
হয়। এই যন্ত্রের আকার অর্ধবিতস্তি গ্রমীণ, দেহ নাতিস্ুল, 

"পৃষ্ঠ বর্তল.ও উদরদেশ সমতল, মধ্স্থল হইতে উয়দিকে অগ্র- 
' ভাগ ক্রমস্থক্। বাগ্ভকালে একযোগে ইহার চারিটি ব্যবহারে 

লগে। উভয় হস্ততলে ছুই ছুষ্টটি করিয়! ধরিয়া! কৌশলপু্র্বক 
অন্গুলী সঞ্চালন করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নি্পন্ন করিতে হয়। 
ইহার বাঁদন অভ্যান বহু আয়াসসাধ্য, এই নিমিত্ত ইহার বাদ্ক- 
খ্যা অতি বিরল। এক্যতান-বাদনের সহিত ইহার বাদ্য 

সুনার বোধ হয়। 
রামকরত।লী। 

ফরতালী হইতে অপেক্ষাকত বৃহদাকারের যন্থই রাম-করতালী 
নামে অভিহিত। ইহার বাঁদন প্রহথতি অন্তান্ত সমুদায় বিষয় 
করতাঁলীর সমান । 

সপ্ত-লরাব। 

এই যন্ত্র প্রথম স্থ্টকালে কাংগ্ত/দি ধাতু অথবা একে একে 
ষড়জাদি সপ্রন্বরবিশিষ্ট ও অন্ুরণনাত্মক পদার্থনির্মিত সাতখাঁনি 
সরাব দ্বার নির্মিত হইত বলিয়া সপুসরাব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
পরে যখন তৎপরিবর্তে চীনদেশীয় মৃত্তিকনির্মিত (যাহাকে 
চীনের বাসন বলে ) সাতটি বাটাতে প্রয়োজনমত জল দিয়া 
সাতটি স্বর মিলাইয়। লইবার প্রথা আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতে 

ইহ! সপ্তনরাঁৰ নামের পরিবর্তে জলতরগগ নামে খ্যাঁতিলাভ 
করিয়াছে । অধুনা সাতটি মাত্র বাটা ব্যবহৃত না হইয়া 
যাহাতে সার্ধ দ্বিসপ্তক স্বর পাওয়া যায় তৎসংখ্যক বাঁটার 

ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই যন্ব বাজাইবার সময়ে 
বাদক বাটীগুলিকে সন্মুখভাগে অর্চন্দ্রাকৃতিভাবে সাজাইয়া 
ছুই হস্ত ধৃত ঢুইট ক্ষুদ্র মুদ্গর, দণ্ড বা কাঠির আঘাতদ্বারা 
এ বাটাগুলি বাজাইয়৷ থাকে। ইহাতে ইচ্ছামত গতাদি বাজান 

ওল 

যায় বলিয়া এই যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হুইয়াছে। | 
ইহার বাগ্ঘ শুনিতে অতি মধুর, কিন্ত অধিক পরিশ্রম-সহকারে 
অভ্যাস ন1 করিলে শ্রবণমধুর ন! হইয়া বরং বিরক্তিকর ও শ্ুতি- 
কঠোর হয়। 

এতত্িন্ন ভারতে আরও অনেক প্রকার বাগ্যন্ত্রের গ্রচলন 

দেখা যায়। এর যন্তগুলির মধ্যে কোনটা প্রাচীন যন্ত্র্ধয়ের সং- 
যোগে, কোনটা বৈদেশিক হইতে সংগৃহীত, কোনটী বৈদেশিক 

যন্্রবিশেষের অনুকরণে গঠিত, কোনটা বা প্রাচীন ও আধুনিক 

' যস্দ্বয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন ; যেমন--গিটার-সেভার, সুরবাহার, 

বাঠাপাইপ (তুবড়ি), রবাব ইত্যাদি। 
-. ,শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুরোপথণ্ডেও বিবিধপ্রকার 
” যন্ত্রের উৎপত্তি, হইয়াছে এরং সেই অভিনব আবিষ্কারের 

৮111 ঈ১ 

বাদ্যযন্ত্র; . 
চি রঙ 

সঙ্গেই তাহাদের সংস্কার ও উন্নতিসাধন হইতেছে। এন্থলে 
তাহার সবিশেষ পরিচয় না দিয়া আমরা কেবল কতিপয় যন্ত্রের 
নামোল্লেখপূর্ববক তাহাদের ইতিহাস গ্রদান করিতেছি__ 

একডিয়ন__সর্ব প্রথমে চীনদেশে এই যগ্রের ব্যবহার ছিল। 
বর্তমানকালে জন্রণী ও ফ্রা্গে গ্রচুর পরিমাণে একর্ডিয়ান 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮১৮ খুষ্টাৰে ইংলণ্ডে ইহার প্রচলন 
আরম্ত হয়। 

ইয়োলিয়ন হার্প--ইহা জান্তব তস্তবিশিষ্ট এক প্রকার বীণা। 
অরগান নামক যন্তনির্শ।তা স্ুপ্রসিদ্ধ ফাঁদার কারচার ইহার 
আবিষ্কারক। এই যঞ্তর বাঘুপ্রবাহেই বাদিত হইয়া থাকে। 

ব্যাগ-পাইপ--অতি পুরাতন বাদ্যযস্ত্র। হিক্র ও শ্রীকদের 
মধ্যে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। এখনও স্কটলগ্ের হাই- 
লণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে। দ্রিনেমার ও নরওয়েবাসিগণ 
এই যন্ত্র প্রথমে স্কটলঙে লইয়া যান। ইতালী, পোলাণ্ড ও 
দক্ষিণ ফ্রান্মেও এই যন্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 

ব্যাস্মন-_কাষ্ঠনির্মিত এক প্রকার বাদ্যযগ্ধ। মিঃ হবাণ্ডেল 

এই যন্ত্র ইংলগ্ডে প্রচলিত করেন। ইহা ফুৎকাতর 
বাজাইতে হয়। 

বিগল--পূর্ক্বে শিকারীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিষ্ত। 
এখন ইহা সামরিক বাদ্যযন্ত্রের অন্তরৃত্তি হইয়া উন্নতিলাঁভ 
করিয়াছে। 

কাষ্টানেটন__মুর ও স্পেনিম্বার্ডগণ এই ক্ষুদ্র যন্ত্র বাজাইয় 

নৃতা করিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার দোপাঠী বাদাবিশেষ। 
কনসার্টনা-_-১৮২৭ খুষ্টাবধে প্রফেসার হুইটষ্টোন এই যন্ত্রের 

আবিষ্কার করিয়া আপন নামে রেজেষ্টারী করেন। 

ক্লেরিয়ন_-একগ্রকার তুরী বাদ্যবিশেষ, তুরী অপেক্ষা ইহার' 

শব অধিকতর তীব্র। 

ক্লেরিওনেট--এক প্রকার বাশী। সপ্তদশ শতব্দীর শেষভাগে 

ডেনার নামক একজন জন্মীণ সঙ্গীতবিদ্ এই যন আবিষার 
করেন। ১৭৭৯ খুষ্টাে ই'লগ্ডে ইহার বাজন! গ্রচলিত হয়। 

পিশ্ব।ল--করতাল, ইহ! অতি প্রাচীন যন্ত্র। পণ্ডিত জেনো- 

ফন বলেন, সাইরেণী দেবী এই ক্র আবিষ্কার করেন। তুরুক্ষ 
ও চীনে ভাল করতাল পাওয়া যায় বলিয়! যুরোপবাসীদের 

বিশাস আছে। ভারতবর্ষে বনুপ্রাচীন কাল হইতে এই যন্ত্র, 
বদিত হইয়া আসিতেছে । 

ডাম_ঢাক বা ঢক্কা, গ্রীক্দের মতে, বেকাসদেব ঢাকযন্্ 
আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, ইঞ্জিপ্টে ও পশ্চিম যুরোপে ঢাকের 

যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এখনও যুদ্ধে জয়ঢাকের ব্যবহার 

হইয়৷ থাকে। 



উত্তব এবং তথায় ইহার যথেষ্ট গ্রচলন। কোনও সময়ে এই 

স্তর মুরোপে এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহার নিমিত্ত 
অন্তান্ত বাদ্যযন্ত্-বিক্রয়ে অত্যন্ত বাধা ঘটিয়াছিল। গিটারে 
ছয়টি তার থাকে । মেতারের ন্তায় গিটার বাজাইতে হয়। 

হার্দনিকা_-কতকগুলি কাঁচের গ্যাসদ্বারা এই প্রকার 

বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হইত। এখন ইহার ব্যবহার এককরূপ লোপ 

পাইয়াছে। 

হারমোনিয়াম--অনেকে মনে করেন, এই বাদ্যযন্ত্র যুরোপে 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, ফলতঃ তাহা নহে। যুরোপবাসীরা ইহার 

নাম শ্রুত হওয়ারও বহুপূর্কে চীনদেশে ইহার প্রচলন ছিল। 

প্যারেনগরের ডিবেন নামক এক ব্যক্তিই প্রথমতঃ ইহার 

উন্নতি সাধন করেন । 

হার্প-__বীণ! ) অতি প্রাটীন যস্থ। ইহার ইতিহাস ইতঃ পূর্বের 

লিখিত হইয়াছে । ১৭৯৪ খুষ্টান্দে ফ্রান্স রাজধানী প্যারে 

নগরবাসী মঁসে! সিবেষ্টিয়ান এবার্ড ইহার উন্নতি সাধন করেন। 

হাঁড়িগার্ডী-_তারবিশিষ্ট বাদ্যন্ত্র। জার্দেণীতে এই যন্ত্র 

আবিষ্কৃত হয়, দক্ষিণ যুরোপের অধিবাসীরা এই যন্ত্র বাজাইতে 

অত্যন্ত ভাল বাসে। 

হাঁ্সি-সিকর্ড--বড় বড় পিয়ানোফোটের স্ায় বা্ছযস্্রবিশেষ। 

পিয়ানোর পূর্ ইহার বহু প্রচলন ছিল। কিন্ত পিয়ানো যন্ত্র 

আবিষ্কারের পর হইতে ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খুষটীয় 

যৌড়শ শতাবের পূর্বেও এই যন্ত্র বিদ্যমান ছিল। খুষ্টায় সপ্তদশ 

শতাবৰে ইংল্ড ইহার প্রচলন হইয়াছিল। 

ফ্লাজি-ও-লেট__ইহা ফুটের সায় বাদ্যযপ্ত, ইহার স্বর অতি 

" ভীব্র। এখন ইহার ব্যবহার অতি বিরল। 

ফ্রেঞ্চ হরণ_-এই যগ্রও ফুৎকারে বাজাইতে হয়, ফলটের 

তায় ইহাতে ছিদ্র নাই, কেবল ফুৎকারের তারত্রম্যেই এই শুঙ্গ- 

ৰাদ্যের ধ্বনির তারতম্য হইক্সা। থাকে । 

ফেটন্ ডাম-ইহা এক প্রকার ভঙ্কার স্তায় বাদ্যযন্ত্র 
তাম৷ দ্বারা নির্িত। 

বিউস্ হার্প-_ইহা বাঁলকদের খেলাইবার বাঁদ্যযস্ত্র বিশেষ । 

নিউট্_ইহা গিটার বা সেতার প্রভৃতির স্তায় বাদ্য যন্ত্র। 

সেতারের ন্যায় বাঁজাইতে হয়। অতি প্রাচীন সময়েই এই 

যন্ত্র গ্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম ইংরাজ কবি চসারের গ্রন্থে 

এই বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। গিটারের প্রচলনের পর নিউটের, 

ব্যবহার কমিয়৷ গিয়াছে। 

লায়ার--তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এই বাঁদ্যযন্ত্রই সর্ব্ধা- 

পেক্ষ। গ্রাচীন। ইজিপ্টের অধিবাসীদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, 

কুটি করেন। এরিষ্টফোনাসের গ্রন্থে এই যন্ত্রে উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। গ্রীকেরা ইজিপ্টবাসীদের নিকট এই যঞ্্রের 

ব্যবহার শিক্ষা করেন। প্রথমতঃ লাঁয়ার তিন তারে নির্মিত 

হইত। অতঃপর মিউজেজ, একতার বৃদ্ধি করেন, তারপরে 

অঞিয়া একতার, লিনাস একতার এবং সঙ্গীতজ্ঞপপ্ডিত 

থমীরিম আর একতার বৃদ্ধি করিয়া, শ্রায়ারকে সধ্তস্বরায় পরিণভ 

করেন । গপাইথোগেরাম ইহাতে আর একটা তার যোক্না! 

করিয়াছিলেন। এগার তারবিশিষ্ট লায়ারও দেখিতে পাওয়া 

যায়। লিওনার্ডে দাভিন্দী নামক একজন বাদ্যযন্ত্র নিম্াত! 

ঘোটকের মাথার অস্থির ছাঁচে একটি লাকা নিশ্মীণ 

করিয়াছিলেন। 

ও-বয়_ইহার অপর নাম হটবয়। এই যন্ত্র ফুৎকারে 
বাজাইতে হয়। ইহার আঁওয়াজ নিষ্ট ও অতি স্পষ্ট । 

অফি-ক্লাইড---১৮৪০ সালে এই বাগ্যন্ধ আবিষ্কৃত হয়। 

সার্জেট নাঁমক যন্ত্রের উন্নতিকল্পে এই যঙ্গের স্টি হইয়াছিল। 

অরগ্যান--পাশ্চাত্য প্রদেশে যত প্রকার বাগ্যযদ্্ আছে, 

অরগ্যানই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও প্রধানতম। অনেক 

কাল হইল এই বাছ্ছযস্ত্রের সঙ হইয়ছে। ইহার প্র।চীন ইতিহাস 
ছুক্সেয়। এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ডণইডেনের কাব্যে "ভোকাল 

ফ্রেম” নামক যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়।- 

ছেন সেন্ট সেসিনা উহার আব্ষ্কারক। যুরোপীয়দের উপাসন। 
মন্দিরে এই যন্ত্র রাখা হয়। কোন্ সময়ে সর্ব প্রথমে গির্জায় 

এই যন্ত্র প্রবস্ঠিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাপ সুছুলনভ। 

কেহ কেহ বলেন, ৬৭০ খুষ্টাব্দে পোঁপ ভিটালিয়ান গিজ্জাগৃহে 

এই যন্ত্রের বাব্হার প্রবন্তিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন 

গ্রীকরাঁজ কপ রোনিয়াস্ ৭৫৫ খুষ্টান্ে একটা অরগান ফরাসীরাজ 
পেপিনকে প্রদান করেন। তিনি উহ কম্পিন নগরের সেন্ট. 

করুলিণী গির্জায় সংস্থ(পিত করেন। 

চালেমেনের রাজত্ব সময়ে যুরোপের অধিকাংশ নগরের 

গিজ্জাতেই অরগ্যানের ব্যবহার প্রচলিত হয়। একাদশ খুষ্টাবের 

ূর্ব্ব পর্যন্ত ইহার সবিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
একাদশ খুষ্টাবের শেষভাগ হইতেই অরগ্যানের চাৰি প্রস্তত 

হইতে আরন্ধ হয়। এই সময়ে ম্যালডিবার্গের গিক্জায় যে 
অরগ্যান স্ংস্থাপিত হয়, উহাতে ১৬টী চাবি ছিল। ইহার পর 

হইতে চাবির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উহার উন্নৃতিসাধনে প্রয়াস চলিতে 

থাকে । দ্বিতীয় চার্লসের রাত্বকাল পর্যন্তও ইংলণে অরগ্যান 
নির্শিত হয় নাই। এই সময়ে পিউরিটান থুষ্টানগণের প্রাহর্ভাকে 

গির্জার সঙ্গীতমাধুধ্যাদি বিলুপ্ত হয়। কিন্ত তৎপরেই আবার 
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ইংলগ্ডে অরগ্যানের ব্যবহার প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। এই 

সময় হইতে ইংরাজশিল্পিগণ অরগ্যান নির্মাণ করিতে আরস্ত 

করেন। এখন ইংরাজদের নির্মিত অরগ্যান সর্ধাংশেই 
প্রশংসিত । যুরোপের নিম্নলিখিত স্থানে বড় বড় অরগ্যান দেখিতে 

পাওয়! যাঁয়। হাআরলেমের অরগ্যানটা ১০৩ ফিট উচ্চ প্রন্থে ৫* 

ফিট, ইহাতে ৮০*০ পাইপ আছে, ১৭৩৮ সালে থুষ্টান মূলার দ্বার! 
এই অরগ্যান নির্মিত হইয়াছিল। রটারডমেও প্রায় এতাদুশ 
একটী অরগ্যান আছে। সেভিলি নগরের যন্ত্রটাতে ৫৩০০ 

পাইপ আছে । ইংলণ্ডে বারমিংহাম টাউনহলে, ক্রিষ্টাল প্রাসাদে, 

রয়াল আলবার্ট হলে এবং আলেক্জেগ্ প্রাসাদে ও আদশ- 

শ্বানীয় বড় বড় অরগ্যান আছে। 

প্যাণ্ডয়ান-পাইপ- হহ। প্রাচীন বাছ্যন্্। প্যান নামক 
দেবতা ইহা! আবিষ্কার কবেন বলিয়া এই যন্ত্র উক্ত নামে অভিহিত 

হইয়া থাকে । 

পিয়ানো-ফর্টি-_«পিয়ানে।” শবের অর্থ কোমল এবং ৭্ফর্টি” 
অর্থ উচ্চ অর্থাৎ যে যণ্জে গৌঁমল ও উচ্চ উভয় প্রকার স্বর উদগীর্ণ 

হয়, তাহার নাম পিয়াশে।-ফর্টি। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের পৃর্ব্েও 

এই প্রকার যন্ত্রের ব্যবহ।র সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় । ডানলিমার, 

ক্লেভাইকর্ড, ভারভিনাল গ্রভৃতি যন্্গুলি এই জাতীয়। এলিজা- 

বেখের সময়ে ভারজিস্টাল যন্ত্র প্রচলিত হয়। অতঃপর হা্প- 

সিকর্ডের নামও হবাণ্ডেল, হেডন, মোজার্ট ও স্কার্ণোটির গ্রন্থে 

দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে ধীরে ধীরে এই যন্ত্র ক্রমশঃ 

পরিবর্ঠিত হইয়া উন্নত আকারে নির্মিত হইতেছিল। ১৭১৬ 

খুষটাবে প্ররুত পিয়ানে|ফটি আবিষ্কত হয়। প্যারে নগরীর 

মরিয়াস নামক একজন বাগ্ছযগ্্রনিন্মাণকারী সর্বপ্রথমে একটা 

যগ্ধ নির্মাণ করেন, ইহাই পিয়়ানোর প্রথম উন্নতি । 
অতঃপর ফ্লোরেন্সনিবাসী ফ্রিষ্টোফলী দ্বারা এই যন্ত্রের যথেষ্ট 

উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । এই সময় হইতেই এই যন্ত্র পিয়'নো- 

ফট নামে অভিহিত হইতে থাকে। ১৭৬* খৃষ্টাব্দে লগ্ডন সহরে 

জুম্পি নামক এক ব্যপ্তি এবং জন্ণীতে দিলভারম্যান নামক 
অপর এক ব্যক্তি পিয়ানো-ফর্টি নির্মাণ করিয়া ব্যবসায় আরম্ত 

করেন। ফরাসীদেশে সিবাষ্টিয়ান এবার্ড এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে 

যাইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নত্িসাধন করিয়া গিয়াছেন। উহা 

১৮*৯ সালের কাঁথা । তীয় ভ্রাতুপ্পুত্র পিক্ারী এবার্ড ১৮২৯ 

সাল হইতে ১৯৮২৭ সাল পর্যন্ত পিরানো যস্ত্রেরে সবিশেষ 

উতকর্ষণাধন করিয়াছেন। মিঃ হানকক্ দণ্ডায়মান পিয়ানোর 

নিং্দাত। । অতঃপর সাউথ ওয়েল এই প্রকার যন্ত্রের উন্নতি 

করেন। ইনিই ক্যাবিনেট পিয়ানোর আবিষ্ষর্ত।। এখন সমগ্র 

যরোপে ইংলগ্ডের প্রণালীমতে ও ভায়েনার প্রণালীম্তে নিগ্সিত 
্ 

চুই প্রকার পিয়ানো প্রচলিত দেখা যায়। 

[ .৩২৩ ] বাঁধ 

কিন্ত ফরাসী 
সিবাষ্টিয়ানের নির্মীণ-প্রণালী এখন সকলেরই মনোমত হইয়া 

উঠিয়াছে। পিয়ানো-ফর্টি যুরোপীয় সমাজে এখন অত্যন্ত 
প্রচলিত। সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই গৃহে এই যন্ত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

সারপেন্ট₹-নলাকার প্রাচীন বাগ্যযপ্র বিশেষ। 
ট্যাুরিন--ইহা থঞ্জনীর ন্যায় এক প্রকার প্রাচীন বাস্যযক্্। 

ইহার বিবরণ ইতঃপুর্বকে লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষাস্গ 
ইহাকে ডিগ্িিম বাগ্যন্ত্র বলা যাইতে পারে। 

ভায়োলিন--বেহালা। কোন্ সময়ে বেহালার সৃষ্টি হইল, 

তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ বলেন, ইহা আধুনিক 

বাগ্ষন্ত্র। কেহ-বলেন প্রাচীনকালেও বেহাল! গ্রচলিত ছিল। 

বেহালার উন্নতিসাধন করার নিমিত্ত যুরোপে যথেষ্ট চেষ্টা 

হইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । ক্রিমোনার 

আমাতী এবং ঠ্রেডিউ অরিয়াস এই ছই বাস্চযন্ত্র নির্মীতা, 
বেহালার গঠন সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎপরে 

ইহার আর কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই। 

ভাওলিন্-সেলো-__ইহাও বেহালার স্তায় 
আকার ও তার-বিস্তাসের স্বল্প পার্থক্য আছে। 

উপরি উক্ত ভারতীয় ও যুরোপীয় যন্্ ব্যতীত পৃথিবীর অন্তান্ঠ 

দেশে আরও *অনেক প্রকার বাছ্ঘন্ত্র প্রচলিত দেখা যাঁয়। 

সিস্টাাম, সলেফন, ট্যমট্যাল, ট্যাম্পেট (তুরী) ও জিদার 

প্রভৃতি আরও অনেক রকমের যুরোপীয় বাগ্যন্ত্র আছে। 

বাহুল্য ভয়ে তৎসকলের নাম উল্লেখ করা গেল না। 

এদেশে অদ্ধ হইতে এক ইঞ্চ পরিসরের মধ্যে লম্বা লম্বা 

কতকগুলি কাচখণ্ড সুতায় গাঁথিয়৷ একটি ক্ষুদ্র বাক্স মধ্যে রাখা 

হয়। একীাচগুলির এক একটার উপর দপগ্ডাগ্র দ্বারা আঘাত 

করিলে উচ্চ ও নিম্ন স্বব নির্গত হইয়া থাকে । উহার স্বর জল- 

তরঙ্গ বাগ্ছের হ্তায় কোমল ও সুমিষ্ট। কখন কখন কাচের পরি- 

বর্তে স্বরান্বমত ধাতব পাত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 

রূপ বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের তার গ্রথিত করিয়া কানুন 

নামে এক প্রকার বাগ্যন্্ নির্মিত হয়। উহার বার্দন কৌশল 

প্রশংসার যোগ্য এবং স্বগলহরী হৃদয়দ্রাবী। 

যন্ত্রবিশেষ। 

বাঁধ, বিহতি, বাধা । ভাদি” আত্মনে” সক" সেট২। লট, 

বাধতে । লোট বাদতাং। লিট বোধে । লুউ্ অবধিষ্ট। 

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল স্বন্ধন্তে যদি বাধতি। 

ন তথা বাধতে স্কন্ধো৷ যথা বাঁধতি বাধতে ॥* (উদ্ভট) 

প্রবাদ আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন কালিদাসকে ন! 

জানিয়া পাক্ধীর বেহারারূপে নিযুক্ত করিয়া লইয় গিয়াছিলেন । 



বাধক [ 
উস ০. পা পপ সা পপ পাপা 

পান্ধী বহন করিতে করিতে কালিদাস অতিশয় কাতর হইয় 

পড়িলে রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, মু! যদি তোমার 

্ধদেশে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়৷ থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকাল 
বিশ্রাম কর। কালিদাস রাজার আত্মনেপদী বাধ ধাতুর অসংস্কৃত 

পরশ্মৈপদ-প্রয়োগে ছুঃখিত হইয়! বলিয়াছিলেন যে “বাধতি, 

এই শব্দ প্রয়োগে আমার যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, স্বন্ধদেশে তাদৃশ 
বেন! হয় নাই। 

বাঁধ (পুং) বাধনমিতি বাধ ভাবে ঘঞ্চ,| ১ প্রতিবন্ধক, ব্যাবাত। 
২ নৈয়ায়িকদিগের মতে সাধ্যাভাববৎ পক্ষ, সাধ্যের অভাব- 

বিশিষ্ট পক্ষ । 

বাধক (তরি) বাধতে ইতি বাধ-ল। বাধাজনক। 
“ধর্মে ধর্মানুবন্ধার্থো ধর্ম নাস্থার্থবাধকঃ1” (মার্ক*পু* ৩৪।১৬) 

( পুং ) ২ স্ত্রীরোগবিশেষ, সন্তান না হওয়া বা তাহার প্রতি- 

বন্ধক রোগ । জ্ীদিগের যে রোগ হইলে সন্তান হয় না, অর্থাৎ 
যাহাতে সন্তানেব জননপক্ষে বাধা জন্মায়, সেই রোগকে বাধক- 

রোগ বলা যার, স্ত্রীর্দগের এই রোগ হইলে যখাবিধানে চিকিৎসা 
কর! বিধেয়। 

বৈগ্ভকে ইহার লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে । 

রক্তমা্রী, ষঠী, অস্কুর ও জলকুমার এই চারি প্রকার বাধকরোগ। 
খতুকালে এই চাবি প্রকার বাঁক উৎপন্ন হয়, যাহারা 

সন্তান কামন। করেন তাহারা গুরুর উপদেশানুারে এই সকল 

বাঁধকের পুজা, নিঃসারণ, স্থাপন, বলিদাঁন ও জপাদ্দির অনুষ্ঠান 
করিবেন, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইবে। 

“্রক্তমান্রী তথা যী চান্কুরো জলকুমারক£। 
চতুর্বিধো বাধকঃ স্তাত স্ত্রীণাং মুনিবিভাষিতঃ ॥ 

তেযাং শ্বভাবং বক্ষ্যামি যথাশান্ত্রং বিধানতঃ | 

এতেষাং পুজনং কাধ্যং জনৈঃ সন্তানকাজ্কিভিঃ ॥ 

নিঃসারণং স্থাপনঞ্চ বলিদানং জপন্তথ]। 

কর্তব্যো গুরুবাক্যেন যথা শাস্তরং বিচক্ষণৈঃ | 

চতুর্ব্বিধো বাধকত্ত জায়তে খতু কালতঃ॥৮ ( বৈষ্যক ) 
রক্তমাদ্রীর দোষে বাধক রোগ হইলে কটি, নাভির অধঃ- 

গ্রদেশ, পার্খ এবং স্তনে বেদনা হয় এবং খতু ঠিক নিয়মিত 
সময়ে হয় না। কখন এক মাসে, কখন বা ছুই মাসে হইয়া 

থাকে; কিন্তু এই খতুতে গর্ভ হয় না।১ 
ষষ্ঠীবাধক রোগে খতুকালে নেত্র, হস্ত ও যোনিদেশে অতি- 

শপাশ্পট পাপা 5 সাপ শ্ীশশিট পদ 

(১) "ব্যথ! কট্যাং তগ। নাভে রধীঃ পারে স্তনেইপিচ। 

রক্তমাত্রী-গ্রদোষেণ জ।য়তে ফলহীনতা|॥ 

মাসমেকং হ্বপ্নং বাপি ধতুযোগে ভবেদাদি। 

রক্তমান্্রী প্রদোষেগ ফলহীনা তদ। ভষেৎ ।" 

৩২৪ 

সপ পপ 

] বাধক 
সপ সস্পপাসপপসপস পপ পপ পপ পাপ পাপী পপি পপ পাশা তি পি 

শয় জালা এবং যে রক্তআ্রাব হয়, তাহাতে লালাসংযুক্ত থাকে 

এবং মাসের মধ্যে হুইবার খতু ও যোনিগ্রদেশ মলিন বা রক্তবর্ণ 
হইয়া থাকে । ইহাতেও সম্তান জন্মে না।ৎ 

অন্ধুর-বাধক রোগে খতুকালে উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, অতি- 

শয় রক্তশ্াব, নাভির অধোদেশে শূল, খতুর নাশ বা তিন চারি 

মাস অন্তর ধতু হয়। শরীর কশ এবং হস্ত ও পাদদেশে জালা 

হইয়া থাকে ।* 

জলকুমার বাঁধকরোগে শরীর শুদ্ধ, অর পরিমাণ রক্তআব, 
গর্ভ না হইলেও গর্ভের স্াঁয় বোধ এবং বেদনা, বন্ুদিন পরে 

খতু এবং কৃশ থাকিলে স্থল ও স্তনদ্বয় গুক হইয়! থাকে, ইহাতেও 

গর্ভ হয় নাও 

স্ীদিগের এই চারি প্রকার বাধক রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক। 
এইজন্ট:এই রোগ হইবামাত্র যথশাস্ত্র প্রতিকার করা বর্তব্য। 

ডাক্তারীমতে বাধক বেদনা ডিম্মেনোরিয়। (1)) 8016- 

00)117098) নামে খ্যাত । এই ব্যাধি সাধারণতঃ তিন গ্রকার-- 
(১) নিউর্যালজিক বা ম্নায়বীর,। (২) কনজেট্টভ ঝা 

গ্রদাহিক, (৩) মেকানিক্]াল বা র্তআোতের অবরোধের 

বাধাজনিত। এই বাধা বিবিধ কারণে জন্মিতে পারে-_জরাধুর 

আভ্যন্তরীণ মুখের সক্কোচ কিংব। জরায়ুর গ্রীব।প্রদেশের সঙ্কোচ, 

অথবা জরাঁঘুর বাহ্মুখের অবরোধনিবন্ধন রক্তআোতে বাধা 

পড়িতে গারে। জনানুতে অর্ধ, দূ জন্মিলেও রন্তআাবের বাধা 
ঘটতে পারে, জরাগ্ৰ স্থানন্রষ্টতা নিবন্ষনও বাধক-ব্যথা হয়! 
থাকে। ইহার সংক্ষেপতঃ লক্ষণ এই যে পৃষ্ঠ, কটি, উরু, জবামু 
এবং ডিম্বপারে অসহা বেদনা উপস্থিত হর । এই বেদনায় 

কাহারও কাহারও মৃচ্ছ? হইয়া থাকে। খতুর কয়েকদিন পূর্ব 

হইতে, কাহারও কাহারও বা খতুর সময়ে এই ব্যথা আরম্ত 

হয়। আর্তবস্াব অতি অল্প হয়, তাহাতে ফেকাশে রক্ত 

মিশ্রিত থাকে । অধিকাংশ স্থলেই বহু কষ্টে কাল জমাট রক্ত 

স্পা 

শপে ০ পিসি 

(২) “নেত্রে হস্তে ভবেজ্বাল। যোনৌ চৈব বিশেষতঃ | 

ল|লামংযুক্তরস্তশ্চ য্ঠীবাধক-যোগতঃ ॥ 

মাসৈকেন ভবেদ্ যন্ত| খতুন্নানহ্বযং তথ|। 

মলিন! রক্তযোিঃ সতত য্তীবাধক-যে!গত: |" 

(৩) “উদ্বেগে। গুরুত। দেহে রক্তঅ।বে। ভবেদ্বছু। 

নাভেরধে! ভবেচ্ছ,লাং চাুরঃ স তু ঘাধকট। 

ঝতুহীনা চতুর্মানং ভ্রিমাসং বা ভষেদ্যদি | 

কৃশঙী করপাদেচ জ্বাল! চা্কুরযে(গত2।” 

(৪) "সশুল। চ মগর্ভ। চ শুকদেহাল রিম] | 

জলকুমারস্ত দোষেণ জায়তে ফলহীনত। ॥ 

যা! কৃশালী ভবেৎ স্থূল! বহুকাল খতুস্তথ।। 

গরপুনী স্বল্পয়ভ| জলকুমারহঃ দুষণাঁৎ।” ( ঘৈদ্)ক ) 



খগ্ডাকারে ভিত হইয়া থাকে। 1 বিবমিধা, কোষ্ঠরোধ, 

উদরাধুন ও শিরঃপীড়া গ্রডভ়ৃতিও ইহার লক্ষণের অন্তভ্ক্তি। 

স্বায়বীয় বাধকে নিয়লিখিত ওধব বিশেষ উপকারী £-- 

টিং কাঁনাবিস ই্ডিকা ২* মিনিম্ 

শ্পিপিট জ্বনিপাব ২০ ৯ 

স্পিরিট ইথারিস্ ৪৫ ৬ 

টিং একোনাইট, ১০, 

মিউসিলেজিনিস একে পিয় ১২ ডাম 

মিশিত করিয়া রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 

মক্ষিয়া ট্যাবলয়েড পরিষ্কত জলে মিশাইয়া অপন্থচে প্রলেপ 

(দিলেও আশু ব্যথার শাস্তি হয়। 

আঁমেরিকান-চিকিৎসকগণ ব্যগানিবাবণ ক্ষার পিত্ত: 

নয়লিণিত উষধ গুলি বাবহার কবেন £- 

এসর্রেপিয়া টিউবারোসী ৪ ডান 

গ্রুনাই ভাজ্জ ৪ ডাম 
গরম জল ১ পাইণ্ট 
ঘর্ম না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক অর্দঘন্টা অন্তর এই ওষধ 

একডাঁম মাত্রায় মেব্য। 

তলপেটে, পিঠে ৪ পদতলে গরম জলের স্বেদ দেওয়া 

একান্ত প্রয়োজনীয় । ইহাতে ব্যথা প্রশমিত হয়। ঘে সকল 

ওষর্ উপরে লিখিত হইল তন্দাবা সর্ধ প্রকাৰ বাধকেরই ব্যথা 

প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি নিন 

অপরাপব ও্রষধ ব্যবহার প্রয়োজনীয় । ভন্লিমিন্ত কুইনাইন, 

খনিজ-এসিড্, ফক্ষারিক-এসিডড ম্যানিসিন্ কলম্বা, হাইপো 

ফসফাইট্ অব সোডা ও সান্থুল, কডংলিভার অয়েল প্রস্থৃতি 

ব্যবহার করার বিধান আছে। এলোপাথিক চিকিৎসকগণ 

এই রোগের অবস্থাভেদে অন্তান্ত ওুঁধধ সহযোগে প্রায়ই 

নিয়লিখিত শ্ধধগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন £-- 

এক্টিয়, ইথার, স্পিরিট» কাঁম-ওপিও, এমন-নাইটস, 

এনিমোনিন, এপিয়ন। বিউটিল ক্লোরাল, কাঁনাবিদ ও কানা- 

বিন্ টানাম, কার্বন টেট্াক্লর, (সিমিসিফিউজিন, গমিপি 

র্যাভিক্স, পটাশ ব্রোমাইড, পল্সেটিলা, সারপেন্টেরী, ভেলি- 

রিয়ান, এট্টিপাইরিন, স্তালিক্স নাইগ্রা, হাইড্]াসটিস, সোভাই 

শ্ানিসিনাস্ এবং ভাইবার্ণাম প্রুনিফোলিয়াম্। এই সকল 

$ষধের প্রত্যেকটা যথাযোগ্য মাত্রায় জল সহযোগে বা অন্ান্ত 

ওঁষধের সহযোগে বাঁধক বেদনায় ব্যবহত হইয়া থাকে । 

হোমিওপাথিক মতে বেলেডোনা, কালকেরিয়া -কার্ব, 

কামমিলা, সিমসিভিউগা, কোনায়াম, নাক্সভমিকা, পাল্সেটিলা, 

সিপিয়া, সালফর পড়ফাইলাম, বোরাক্প ও সেনসিবিনাম 

২৬]]1] 

৫) 
চি 

[ ৩২৫ ] বাধুয় 
প্রভৃতি ওষধ লক্ষণ অনুসারে অর্দঘন্ট! বা একধন্টা অন্তরে 

ব্যবস্থেয় । 

মস্তিষ্কের উপদ্রবপ্রাধান্তে- বেলেডোনা ) গগ্মালা ধাতুতে, 
প্রনববৎ বেদনায় ও স্তনেব স্ফীতি থাকিলে--কালকেরিয়া- 

কার্কা; কাল্চে জমাটবান্ধা রত্তআবে এবং কথ! কহিতে অসমর্থ! 

হইালে__কামমিল1 ; হিষ্টরিয়ার ন্যায় আক্ষেপ হইতে থাকিলে 

সিম্সিফিলগা ; স্তনের স্ফীতিতে ও মাথার ঘুরণিতে--কোনা- 

য়াম) উদরব্যথা, মোঁচড়ানবৎ ব্যথাঘোপ এবং পৃষ্ঠ ও কটিদোশে 

ছাঁড় সরিয়া যাওয়ার স্টায় বেদনায়--নাকাভমিক! ; অত্যন্ত ব্যথায় 

রোগী স্থির থাকিতে না পারিলে এবং অত্যপ্ত অসহা হইলে-- 

পালসেটিলা ; পেটে কৌথপাড়াব ন্তায় ব্যথা বোধ হইলে__- 

সিপিয়। ব্যবস্থেয়। জেলদিমিনাম দ্বারা আশু ব্যথা প্রশমন 

হইয়া থাকে । হোমিওপাথিক চিকিৎসাগরস্থেব লক্ষণ দেখিং। 

উপযুক্ত উপ নির্ণয় করিয়া 'উ্রধপ ব্যবস্থা করা বর্তব্য। এই 

গীড়ায় গরম জলের সেকে ও গরমজল "পানে মবিশেন 

উপকার হয়। 

এদেশে দীর্ঘকাল হইল বাপধকরোগে উলটকম্বল (4070178, 

010100৯010১ টি. 6). ৪66)001100) নামক বৃক্ষবন্ষণের 

২০ গ্রেন, গোঁলসরিচচুর্ণ ২০ গ্লেন প্রত্যহ সেবনার্থ ব্যবঙ্গত 

হয়। একমাত্রা প্রতিদিন সেব্য। দুইস/স এই ওষধ ব্যবহার 

করিলে বোগ আরোগ্য হয় এবং বাধক্ব্যথানিবন্ধন বদ্ধ্যাত্বদোষ 

ঘটলে ভাহাও প্রশমিত হইয়!। থাকে । অবাযুতে অর্ব,দাদি হইলে 

সনয়ে সময়ে অঙ্্রোপচাব ভিন্ন ইহার প্রকৃত চিকিৎস| হয় না। 

বাঁধন (ক্লী) বাধ-লুটিং। ১ গীড়া। (শন্দরড়া? ) 
২ প্রতিবদ্ধক। বাধতে ইতি বধি লুট, (ব্রি) ৩ পীড়াদাতা। 

৪ প্রতিবন্ধক । 
বাঁধব (কী) বধ্বাঃ ভাবঃ কর্খ বা ( প্রাণভজ্জা তিবয়োবচনো- 

দগাব্র।দিভ্যোহঞ। প1 ৫। ১। ১২৯) হতি অঞ২। বদূব ভাৰ 

বা কর্ম। 

বাধবক (ক্রী ) বধূ-সংজ্ঞায়াং বুঞ। বধুসন্বন্ধীয়। (পা ৪1৩।১১৮) 

বাধা (কী) বাধ-টাপ,। ১ গীড়। | (অমর) ২ নিষেধ । (হেম) 

বাধাবত (পুং) বাতাবতেনর প্রামাদিক পাঠ। 

বাধুক্য ( (ক্রী) বিবাহ। (তরিকা) 

বাঁধুল ( পুং ) গোত্র গ্রবপ্তক খষিভেদ । ( সংস্কারকৌমুদী 
) 

বাধু (পুং) ১ বহি্র। নৌকার দীড়, যাহা দিয়া নৌকা ব্হন 
২ নৌকা। 

শী ্্্পসপ্সাপোসপাপাসশা শা 

শে সপ্স্প 

করা যায়। 

বাঁধুন ( পুং ) আচাধ্যভেদ । 

বাঁধুয় (তরি) বপুবস্। পশ্র্ষ্যো যো ব্রঙ্গা বিদ্বাৎ স ইন্বাধুয়মর্হীতি” 

( খক্ ১*1৮৫।৩9 ) “বাণুয়ং বধূবন্তং* (€ সায়ণ ) 

৮২ 



বানগ্রস্থ 

বাধূল (পুং) খবিভেদ। 

বাধূলেয় ( পুং) বাধূলের গোত্রাপত্য । 

বাঁধৌল (পুং) বাধূলের গোত্রাপত্য। (আশ্ব” শ্রোণ ১২1১০।১০) 

বাত্রীণান]স (পুং) বাতীনস, খড়গী। গপ্ডার ( হলাবুধ ) 
বাধ্যশ্ব ( পুং) বধ্যশ্বকুলে জাত অগ্নি। 

«প্রন্ুবোচং বাধ্যশ্বহ্ত নাম” ( ধক ১০৬৯৫ ) 

রবাধ্যন্ব, বধ্যস্বকুলে জাতাগ্ে স্তব নামাগির্জাতবেদা বৈশ্বানর 

ইত্যাদীনি নামানি (সায়ণ ) 

বান (ক্লী)বা-ল্যু্ট। স্যাতিকর্ম। ২ কট। ৩ গতি। (মেদিনী) 

৪ জলসংপ্লুত বাতোর্শি। 

৭ গোদুগ্ধঙ্াত তবক্ষীর । (রাজনি”) (ব্রি) বৈ+শোষণে _ক্তঃ, 

“ওদিতশ্চেতি নত্বং |” ৮ শু ফল। (অমর) ৯ শুদ্ষ। 

( মেদদিনী ) বনস্তেদমিতি বন-অণ্। ১* বনসম্বন্ধী। 

বানকেশাম্বের় (ত্বি) বনকৌশামী ( নদািভ্যো ঢক। পা 
৪1২৯৭ ) ইতি ঢক। বনকৌশামীসঘবন্ধী। 

বাঁনদণ্ড (পুং) বন্ত্রবয়নযন্ত্ তাত। 

বাঁনপ্রস্থ (পুং) বনপ্রস্থে জাতঃ অণ। মধৃকবৃক্ষ | ২ পলাশ- 

বৃক্ষ । ( বৈদ্যকরত্রমাল! ) 

৩ আশ্রম ভেদ,-ইহা' মানবজীবনের তৃতীয়াশ্রম বলিয়া 

কথিত। ব্রঙ্গচর্য, গার্থঞ্থয, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি 
প্রকার আশ্রম। প্রথমে ব্রহ্গচর্যয, ততৎ্পরে গার্হস্থ্য এবং তদনস্তর 

বানগ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। ব্রক্গচর্য্য ও গার্ৃস্থাশ্রম 

অবলম্বন না করিয়। বান প্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে নাই। 
ধিন পুত্র উৎপাদনান্তে বনবাসে গিয়া অকৃষ্টপচ্য ফলাদি 

ভক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করেন, তিনি বানপ্রস্থ নামে 

অভিহিত। 

বানপ্রস্থাশ্রমীর ধর্ম সম্বন্ধে গরুড়পুরাঁণে লিখিত হুইয়াছে-. 

ভূশয়ন,:ফলমুলাহার, স্বাধ্যায়, তপন্তা ও যথান্ায়ে লম্ষিভাগ, এই 

কয়েকটা খনবাসীর ধন্দ। যিনি অরণ্যে থাকিয়া তপস্তা। করেন, 

দেকোদ্দেশে জন ও হোঁম করেন এবং যিনি নিয়ত স্বাধ্যায়ে 

রত, তিনিই বনবাসী তপব্বী। ধিনি তপস্ায় অতিমাত্র কশ- 

কায হইয়! সদা ধ্যানধারণায় তত্পর, তাদৃশ সন্প্যাসীই বান- 

প্রস্থাশ্রমী নামে খ্যাত।* 
কিস 

* "ভূমৌ মূলফলা শিত্বং স্বাধ্যায়ন্তপ এব চ। 
সংযিভাগে। বথান্য (রং ধর্গোহয়ং ষনঘ।সিনঃ | 
তগত্তপ্যতি যোইরণ্যে ফজেদদেব!ন্ জুছোতি চ। 
স্বাধযায়ে চৈব নিরতে বনন্প্তাপমে| মতঃ॥ 
সপন কযিতোইত্যর্থং যস্তধ্যানপরে! তথেখ। 
সন্গয।সীহ ন বিজয়ে খানপ্রন্থা শ্রমে স্থিত: 1” 

€গক্ড়পুরাণ ৪৯ অঃ) 

৫ সুড়ঙ্গ। ৬ মৌরভ। (হেম). 

সাপ শ্াশি সপ টিপি মি 

এই আশ্রমাবলীদিগের আশ্রম ধর্ধসন্বন্ধে গরুড়পুরাণের ১০২ 

ও ২১৫ অধ্যায়ে, বামনপুরাণের ১৪ অধ্যায়ে এবং কুম্ধপুরাণে 

উপরিভাগে অল্প বিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়) বাল্য ভয়ে 

সে সকল উদ্ধত হইল না। 
এক্ষণে এই তৃতীয়াশ্রম সম্বন্ধে মহর্ষি মু কি বলিয়াছেন, 

তাহা উদ্ধত হইতেছে £--লাতক দ্বিজ যথাবিধি গৃহস্থ শ্রম ধর্মা- 
পালন করিবার পর জিতেন্দ্রিয়ভাবে তপন্তা। ও শ্বাধ্যায়াদি নিয়ম- 

যুত হইয়া যথাশান্ত্র বানপ্রস্থ ধর্মের অনুষ্ঠান করিৰেন। গৃহস্থ 
যখন দেখিতে পাইবেন, আপনার গাত্রচর্্ লোল বা শিথিল 

হইয়াছে, কেশের পক্কত! জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে, 

তখন তাহার পক্ষে অরণ্যে আশ্রয় লওয়াই উচিত । ব্রীছি যৰাদি 

যাবতীয় গ্রাম্য আহার এবং গো-অশ্ব শয্যাদি যাবতীয় পরিচ্ছদ 

পরিত্যাগ করিয়া পত্বীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া 
অথব! তাহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি বনগমন করিৰেন। শ্রোত- 

অগ্নি, গৃহ্অগ্নি এবং অগ্নির পরিচ্ছদ _ ক্রকৃক্রবাদি উপকরণ সকল 

লইয়। গ্রাম হইতে বনে গিয়া বাস করিবেন। পরে নীবারাদি 

পবিত্র অন্নে অথবা অরণ্যজাত শাক, মুল ও ফল দিয়া তথায় 

প্রত্যহ বিধিমত পঞ্চ মহাঁযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বন- 

বাস কালে মৃগাদি চর্ম কিম্বা তৃণ-বন্ছলাদি বন্ত্রথও পরিধান, 

সায়ং ও প্রাতে ম্লান এবং নিয়ত কটা, শ্শ্রু, নথ ও লোমধারণ 

করিবেন। তাহার যাহ! ভক্ষ্য রহিবে, ভাহা হইতে পঞ্চ মহা- 

যঞ্জের অন্তর্গত বলি প্রদান করিবেন, যথাসাধ্য ভিক্ষুককে ভিক্ষা 

দিবেন, এবং আশ্রমাগত অতিথিদিগকেও সেই জল, ফল- 

মূলাদি দ্বারা অর্চন। করিবেন। 

বানপ্রস্থ ব্যক্তি নিত্যই বেদপাঠে তৎপর থাকিবেন; শীতা- 

তপাদি বন্দসহিষুঃ হইবেন এবং পরোপকারী, সংষতচিত্ব, সতত 

দাতা, প্রতিগ্রাহবিরত ও সর্বতৃতে দয়াশীল হইবেন । গার্হপত্যয 

কুগস্থিত অগ্রির আহবনীয় কুণ্ডে ও দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে অবস্থানের 

নাম বিতান। উহাতে যে অগ্নিহোত্র বা হোম, তাহার নাম 

বৈতানিক অগ্রনিহোত্র হোম। বানপ্রস্থ ব্যক্তি যথাবিঁধ এই 

বৈতানিক অগ্নিহোত্র বা হোম করিবেন এবং পর্বযোগ উপলক্ষে 

দর্শপৌর্ণমাস যাগও পরিত্যাগ করিবেন না। নক্ষত্র যাগ, নব 

শত্তেষ্টি, চাতুর্মান্ত, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন যাঁগও যথাৰিধি 
সমাধা করিবেন । এতপিন্ন বসন্ত ও শরৎকালজাত মুনিজনসেবিত 

পবিত্র শস্তান সকণ স্বয়ং আহরণ করিয়া! আনিয়া! তাহা দ্বার! 

পুরোডাশ ও চকু প্রস্তত করিবেন এবং উক্ত পুরোডাশ ও চর 

দ্বার যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ যাগক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। এ 

সকল বনজাত পবিভ্রতর হুবিদ্ধারা দেবতাদিগের হোমাস্তে যে 

কিছু পুরোডাশীদি হবিঃশেষ থাকিবে, বানগ্রস্থ ব্যক্তি তাহ! 



ধানপ্রস্থ 

আপনি ভোজন করিবেন এবং শ্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া 
ভক্ষণ করিবেন। ইহা ব্যতীত স্থলজাত ও জলজাত শাক সকল, 
পবিত্র পাদপজাত পুষ্প, মূল ও ফল এবং সেই সকল ফলসম্ভ,ত 
ন্লেহও ভোঞ্জন করিবেন। 

বানগ্রস্থ ব্যক্তিকে নিয়েক্ত বস্ত গুলি ভক্ষণ করিতে নাই। 

যথা--মধু, মাংস, ভূমিজাত.ছরাক, ভুস্থণ (মালবদেশ প্রসিদ্ধ 

শাক) শিগ্রক ( বাহিলক দেশ প্রসিদ্ধ শাক) এবং শ্লেন্বাতক 

ফল। যদি কিছু মুনিজনোচিত অন্ন অথবা শাক, মূল বা ফল 

কিংবা জীর্ণ বস পূর্বব সঞ্চিত থাকে, তবে এঁ সকল প্রতি-আশ্বিন 
মাসে ত্যাগ করা বিধেয়। ধর্দি কেহ ফাল দ্বারা বিদারিত ভূমিতে 
উৎপর শশ্তা্দি পরিত্যাগও করিয়! থাকে, তথাপি বানপ্রস্থ তাহা 

ভক্ষণ করিবেন না) অথবা ক্ষুধায় অত্যধিক কাতর হইলেও 

কখনও গ্রামজাত ফলমুলাদদি আহার করিবেন না। বান প্রস্থ 

ব্যক্তি অগ্নিপক বন্য অন্ন খাইবেন, অথবা কালপক্ক ফলারি 

ভোজন করিবেন, কিংবা! পাঁষাণদ্বারা চুর্ণ করিয়া অপক অবস্থা- 
তেই তাহা ভোজন করিবেন, অথবা নিজের দস্তকেই উদুখল 
মুষলের কার্যে নিয়োগ করিবেন । একাহু মাত্র ভোজন করা যায়, 

এমন নীবারাদি সঞ্চয় করিবেন ১ অথবা! মাসসঞ্চয়ী হইবেন কিংবা! 

ছয় মাসের উপযুক্ত সঞ্চয়ী অথবা উর্ধ সংখ্যা বৎসরপরিমাণ 
শত্তাদি সঞ্চয়ী হইবেন। শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া 

আনিয়। সায়াহ্নে বা দিবাতে ভোজন, অথবা চতুর্থকালিক তোজন 
অর্থ'ৎ এক দিন উপবান করিয়৷ দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে তোজন 

অথবা অষ্টমকালিক অর্থাৎ তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন 

রাত্রিতে ভোজন করিবেন। অথব! চান্্রায়ণ-বিধি অনুসারে 

শুর্ুপক্ষে তিথির সংখ্যান্থপাতে এক এক গ্রাম কম ও কৃষ্ণপক্ষে 

এক এক গ্রাম বৃদ্ধি করিয়া ভোজন করিতে পারেন অথবা 

পক্ষান্তে একবার ভোজন অর্থাৎ অমাবস্তা বা পূর্ণিমা দিনে সিদ্ধ 

যবাগু আহার করিবেন, কিংবা বানপ্রস্থ ধর্ম্মবিধি প্রতিপালনাস্তে 
কেবল পুষ্প মূল ও ফর দ্বারা, অথবা ম্বয়ংপতিত কালপক ফল 
ছারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন । ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন অথবা 

সারাদিন এক পদে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিংবা কখন আসনস্থ ও 
কথন ব। আসন হইতে উত্থান করিয়া! কাল কাটাইবেন। 

বানপ্রস্থ প্রাতে, মধ্য।হ্কে এবং সায়ংকালে ন্নান করিবেন । 

গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্িতাপ ও উর্ধে প্রথর সুধ্যতাপ--এই 
ভাবে পঞ্চতপা হুইবেন। বর্ষাকালে ছত্রাদিআবরণ-রহিত 

হইয়া] যথার বৃষ্টিবারা পতিত হইতেছে, তথায় দীড়াইয়া থাকি- 

বেন এবং হেমন্তে আর্রর বসন পরিধান করিবেন) এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে তপন্তার বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। ব্রেকালিক 

সানাস্তে পিত ও দেবলোকের তর্পণ এবং উগ্রতর তপন্তা করিয়া 

[ ৩২৭ ] বানপ্রস্থ 

দেহকে শোষণ করিবেন। বৈখানস-শাস্ত্রবিধি অনুসারে 
শ্রোতান্সি নকল আত্মাতে আরোপ করিয়া অগ্নিশৃন্ত ও গৃহশূন্ধ 
হইয়!, মৌনব্রত ধারণান্তে ফল-মুলভোজনে কালয।পন করিবেন। 

কোন সুখকর বিষয়ে যত্রশীল হইবেন না, স্ত্রীসস্তোগাদি করিবেন 
না, ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশুন্ত হইবেন এবং 

তরুমূলে বাস করিবেন, ফলমূল অভাবে বনবাসী গৃহস্থ ছ্বিজাতি- 

গণের নিকট হইতে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা আহরণ 

করিখেন। আবার এ সকল ভিক্ষার অসঙ্ভাবে গ্রাম হইতে 

পত্রপুটে, শরাবা্দি খণ্ডে বা হস্তে ভিক্ষা লইয়৷ বনে বাস করিয়া 

অগ্রগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। 

বানপ্রস্থ ব্রাঙ্গণ এই সমস্ত এবং অন্যান্ত নিয়মগুলি প্রতি- 

পাঁলনান্তে আত্মসাধনার জন্য উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস 

করিবেন। ব্রহ্গদর্শী ধধিগণ, পরিব্রাজক ব্রাঙ্ষণগণ, এমন কি 

গৃহস্থেরা আত্মজ্ঞান, তগন্তাবৃদ্ধি এবং শরীরশুদ্ধির জন্য উপ- 

নিষদাদি শ্রতিরই সেবা করিয়। থাকেন। এইরূপ করিতে 

করিতে য্দ কোন অগ্রতিবিধের রোগে আক্রান্ত হন, তবে 

দেহ পতন না হওয়া পর্যস্ত জলবাধু ভক্ষণে যোগনিষ্ঠ হইয়! 

ঈশান কোণে সরল পথে গমন করিবেন। মহধিগণের অনুষ্ঠেয় 
নদ্ীপ্রবেশ, ভৃপুপ্রপতন, অগ্রিপ্রবেশন বা পূর্বকথিত উপায়া- 

দিতে শোকহীন, ও ভয়হীন বিপ্রকলেবর পরিহার কবিয়া ব্রন্গ- 

লোকে পুজিত হন। মৃত্যু না হইলে এইরূপে বানগ্রস্থাশ্রমে 

জীবনের তৃতীয় ভাগ যাঁপন করিয়া চতুর্থাশমে সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ- 

পূর্ববক সন্ন্যাস শ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। চতুর্থাশ্রমের বিবরণ 

সন্নযাসাশ্ম শবে দ্রষ্টব্য । (মন ও অঃ ১৩৩) 

মহি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্ধ্য ও গারস্থ্যাশ্রম শেষ 

হইলে পুত্রের প্রতি পত্ধীর ভরণপোষণের ভার দিয়া অথবা পদ্ী 

যদ্দি পতির শুশ্রবার জন্য বনগমনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, 

তাহা হইলে ঠাহাকে সঙ্গে লইয়া বানপ্রস্থ অবলঘ্ন করিবেন। 

এই সময় স্থিরত্র্গচষ্য অর্থাৎ অষ্ট মৈথুন শুন্ত হ্ইয়। বলে 
অবস্থান করিতে হইবে। বনগমন কালে ব্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্রি 

সঙ্গে লইয়া যাইবেন। 
এই আশ্রমে অবস্থান করিয়! অকুষ্টক্ষেত্রসম্তৃত শন্ত (নীবার 

স্টামাকাদি ) দ্বারা অগ্নির তুপ্তিসাধন অর্থাৎ অগ্রিসাধ্য কন 

করিতে হইবে, এবং তদ্বারাই ভিক্ষা দিতে হইবে। পিতৃগণ, 

দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ 'ও আশ্রমাগত অভ্যাগত গ্রতৃতিকে ও 

ভদ্দার৷ তৃপ্ত করিতে হইবে। বানপ্রস্থাবলম্ী নখলোমজটাশ্মস্রু- 

ধারী এবং সর্বদা আত্মোপাসনানিরত হইবেন। ভোজন ও 

যজনদি কার্যের জন্ত একদিন, একমাস বণনা অথবা এক 

বতসরের ব্যবহারোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন। 



কখনও ইহার অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। যদি এক 

বৎসরের অধিক অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসে 

তাহা বায় করিয়া ফেলিবেন। এই আশ্রমে দপশৃন্ত, ত্রিকাল- 

শ্নায়ী, প্রতিগ্রহ ও যাজনাদি বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমুলাদি 

দানলীল, এবং অম্ুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত 

থাকিবেন। তিনি দস্তোলুখলিক (যিনি দন্ত দারা ধান্কে তুষ শূন্য 

করেন), কালপক্কাণী অর্থাৎ যথাঁকালে পরুফলার্দিভোজী, অগ্রি- 

পককাশী এবং অশ্মকুট্ক (প্রন্তরে ধান্তাদি কুটিয়া ব্যবহারকারী ) 

. হইবেন । তাহাকে শৌত ও স্মার্তকন্মন এবং ভোজনাদি কার্য ফল 

নেহার! নির্বাহ করিতে হইবে, তিনি অন্ত স্নেহ ব্যবহার অর্থাৎ 

ঘবতাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই আশ্রমে অবস্থান 

করিয়া অনবরত চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান ছারা সময়াতিপাত করা 

কর্তব্য। অথব! প্রাজাপত্য ব্রতানুষঠান করিয়া সময় কাটাইতে 

হইবে। সামর্থ্যান্ুসারে একপক্ষ বা একমাস অন্তর ভোজন বিধেয়। 

অথব। সমস্ত দিন উপবাপী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবেন। 

বাত্রিকালে পৰিত্রভাবে অনাস্ৃত ভূমিতে শয়ন বিধেয় | পর্যটন, 

অবস্থিতি, উপবেশনাদি ব্যাপার বা যোগাভ্যাসে সমস্ত দিন অতি- 

বাহিত করিবেন । গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ধাকালে 

বর্ষাধারাসিক্ত স্থগিলে শয়ন করিয়া ও হেমস্তকালে দ্রিনযামিশী 

আর্দ বসন পরিধান করিয়। তিনি আপনার শক্তি অন্সারে 

তপোমুষ্ঠানে নিরত থাঁকিবেন। 

যেব্ক্তি কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ এবং বহুবিধ অপক্র করে, 

তাহাঁর উপরও ক্রোধশূন্য এবং যিনি চন্দনলেপনাদি ছারা নানা 

প্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিও সন্তষ্ট হইবেন না। কিন্ত 

তাহাদের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন। 

ঘর্দি কেহ অগ্নিপরিচরণে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি 

অগ্নি আপনাতে অন্তর্িত করিয়া বৃক্ষতলবাসী এবং স্বল্প ফলমূল 

আহার করিবেন। অভাবে যদ্বারা কেবলমাত্র প্রাণধারণ 

হইতে পারে, রসসঞ্চয়াদি না হয়, অন্যান্য কুটারবাঁপী বান প্রস্থ- 

_ দিগের গৃহে সেই পরিমাণ ভিক্ষা করিবেন। যদি ইহা সম্ভব 

ন1 হয়, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বন 

পূর্ববক অষ্ট গ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। অন্ুপশমনীয় রোগাদি 

হইলে বাধুভোজী হইয়া শরীর পাত ন! হওয়া পধ্যন্ত সমানে 

ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবেন । 
এইরূপে বানগ্রস্থাশ্রম ধর্শ প্রতিপালন করিয়া চতুর্থাশ্রম 

অবলম্বন করিতে হয়। (যাজ্ঞবন্ধ্য স” ৩ অণ) 

বাঁনমস্তর পেং) জৈনমতে দেবতাগণভেদ। বানব্যস্তর পাঠান্তর। 
বানর (পুং স্ত্রী) বা বিকল্পিতো নরঃ, যদ্বা বানং বনে ভবং 

_ ফলাদিকং রাঁতীতি রা-ক। স্বনামখ্যাত পণ্ড, বা তুল্য-নর; 

[ ৩২৮ ] বানর 
০০১ 

পধ্যায়--কপি, নরতুল্য বলিয়া বানর, চলিত বাঁদর। 

প্বঙ্গ, প্লবগ, শাখামুগ, বলীমুখ, মর্কট, কীশ, বনৌকন্, মর্ক, প্লব, 

প্রবঙ্গ, প্রবগ, প্লবঙ্গম, প্রব্গম, গোলাঙুুল, কপিখান্ত, দধিশোণ, 

হরি, তরুমুগ, নগাটন, ঝম্পী, ঝম্পারু, কলিপ্রিয়,। কিখি, 

শালাবৃক | (জটাধর ) 

এই স্বনামপ্রনিদ্ধ পশুদিগকে ইংরাজীভাষায় 11070) 

বলে। কিন্তু তাহা কেবল বানর জাতিবোধক নহে । তাহাতে 

ওঁ জাতীয় অন্ত অন্ত শ্রেণীকেও বুঝায়। ইহারা দেখিতে 

অনেকটা মানুষের ন্যায় অবয়ব সম্পন্ন; কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠানেব 
পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহারা এখনও স্বভাবকর্তৃক 
অপুষ্টাবয়বী হইয়া রহিয়াছে । ইহাদের পশ্চাঁতের ছুইপদ্দ মানুষের 

নায় পায়ের কাজ করে বটে, কিন্তু সম্মুখের হস্দয় সম্পূর্ণভাবে 

হস্তের কার্ধ্য করে না; বরং সময়ে সময়ে উহারা চতুষ্পদ জস্কর 

হয় সন্পুখা গ্রহ হস্তদ্বয় ছারা পথ-পর্য্যটন, বুষ্মের শাখায় শাখায় 

বিচরণ, সন্ত।ন ধারণ প্রভৃতি কাধ্য করিয়া থাকে । এই সকল 

কারণে পরীক্ষা করিয়া প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিদ 1)৪1 51 সাহেব 

বানর ও মন্ুয্যেব অস্থি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জন্ত নির্ণয় করিযা- 

ছিলেন। বানর (বানর) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে ও 

বানরের সহিত মন্তুব্যের সৌমাদৃষ্ত অনুভব করা যায়। 
বানর ও হনুমানে আক্কৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল 

বানরের মুখ লাল এবং হনুমানের মুখ কাঁল। তাহা ছাড়া হনৃ- 

মান্গুলি বানরের অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও বলশালী হইয়া 
থাকে ; কিন্ত এতছৃভয়ের প্ররুতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। 

এই প্রভেদের জন্য তাহারা পরস্পরে ছুইটা স্বতন্থ জাতি 
বলিয়া গণ্য । 

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ববিদ্গণ এই জাতীয় জন্ত সকলের আকৃতি- 
গত সৌসাদৃশ্ত লক্ষা করিয়া উহাদিগকে স্তন্তপায়ী জীবসঙ্বের 
90)1,020 শাখাতুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও আবার দীর্ঘ- 

পুচ্ছ, হৃন্বপুচ্ছ ও পুচ্ছহীন ভেদে তিনটা থাক আছে। সাঁধা- 

রণের অবগতির জন্ত নিয়ে এঁ থাকগুলির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া গেল £-- 
বৈজ্ঞ!নিক সংজ্ঞ। জাতি দেশ থক 

11001005608 01261 শিম্পা্ধী আফিক। 3171)1177 

গু), €071)]8 গরিলা ঃ ১) 
310)18 ৪86) 108 ওরল উটঙ্গা  বোর্নিও রর 
নি. 10028 এ স্থমান্র। রঃ 

3৮1087085 9770350015 এ এ রর 

[7)108668 উন্নৃক, ছলুক আসাম, ক'ছাড় 11) ১০1০0) 
|]. 181 (৪1990) এ তানাসোম ৪9 

মন. 81115 এ মলয়প্রয়োদ্বীপ রা 

চ188১58 ০0601198 হনুমান? লঙুড় যাঙ্গালা, মধ্যভারত 0০19178% 

1. ৪০)1969০৫৭৪ লঙ্গুড় হিম।লয় 8 



বানর 

বৈজ্ঞানিক সংজা জ।তি দেশ থাক 

1১1. 107181008 মাজ্।জী-লঙ্গুড় মান্্রাজবিভাগ ও মিংহল 00109178 
127, 01801 লঙ্ষুড় জ্রিবান্ধেডড়, লবার ৭ 
12, 1৮৮০৪ নীলগিরি-লঙ্গুড আনিমলর় বৈনাড় ১ 1%া, 0168053 লঙ্গড় এ্রঁহট, কাঁছাড়, চট্টগ্রাম ॥, 
3১1, 7090)০1 টি) ভ্রিপুর।-শৈল টা 
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এই বানর জাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত । 
আরব-_কীর্দ, মৈমূন্, সদান্; ইথিওপিয়া_-0900. 7) জরশ্রণ_ 
1001)1)95) 106199$ 7 হিক্র-_10701); হিন্দি--বানর্, বান্দর) 

ইতালী--০)7012) 13010010019 ) লাটিন--0901,08 ) পারস্য 

কেইবি, কুবিব; সিংহল--ককি; স্পেন--01000 7) তামিল-- 

বেল্প-মুদ্তী, কোরঙগু ; তেলগু--কোঠি; তুর্ক-_ময়মূন্, বাঙ্গালা 
বানর, বীদর, মর্কট ) উড়িয়া__মাকড়; মহারা্__মাকড়,) 
পশ্চিমঘাট--কে্দ; কণাড়ি-_মুঙ্গা, ভোটাস্ত--পিঘু) লেপছা-- 

মর্কট, বানর, সুহুং ; ইংরাজী--ঠ1০0০), 

প্রধানতঃ বানর বলিলে এই জীবসজ্ঘের সপুচ্ছ বা পুচ্ছ- 
হীন লালমুখ পশুপিগকেই বুঝাইয়া থাকে ; কারণ এ জাতিরই 

কালমুখগুলি হনুমান এবং প্রকৃত দিন্দুর বর্ণাপেক্ষা উজ্ফ্বলতর ও 

লোহিতবর্ণ মুখবিশিষ্ট বানর জাতি লেমূর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী 

বলিয়া পরিগণিত । দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার বিজন আরণ্য 

গ্রদেশে লেমূর গ্রভৃতি ভীষণদর্শন বানর জাতির এবং ভারতে 

সুখপোড়া হনুমানের অভাব নাই। 
প্রাণিতত্ববিদ্গণ বানর জাতির শারীরতত্ব আলোচনা করিয়া 

দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানানুসারে তাহা- 

দেয় শারীরিক গঠনপ্রণালীও ব্বতন্ত্র। পৃথিবীর পূর্ব-গোলার্ঘে 

অর্থাৎ আফ্রিকা, আরব, ভারত, জাপান, চীন, সিংহল এবং 

' ভান্্রতীয় স্বীপপুঞ্জ সমূহে যে সকল বানর দেখিতে পাওয়৷ যায়, 

তাহাদের দেহের অস্থি গ্রভূতির পার্থক্য নির্দেশ করিয়া তাহারা 

এই সকল স্থানের বানরদিগকে 07590110109 এবং পশ্চিম 
ট.268। 

গোলার্দের অর্থাৎ উষ্ণপ্রধান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার 
বানর জাতিকে 12190017108 হই বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত 

করিয়াছেন। 

প্রথমোক শাখার বানরগুলির নাসা প্রলম্বিত, অগ্রমুখ, বক্র 
ও মোটা । উহাদের দস্ত প্রায় মানুষের মত-__অর্থাৎ ৮টা কর্তন- 
দন্ত, ৪টী শৌবনদস্ত এবং ২০টা চর্বণদস্ত আছে। 

পর্ব পৃথিবীবাসী এই বানরদিগকে আবার তিনটা 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১479 জাতি) ২ প্রকৃত 
লালমুখ ও সপুচ্ছ বাঁনরজাতি এবং ৩ ববুনজাতি (7381১9028 )। 

প্রথমোক্ত ৪7০ গণ 9110191)8 থাকের অন্ততুকন্ত। আফ্রিকায় 

শিল্পাঞী, ও গরিলাজাতি, বোর্সিও ও স্ুমাত্রার্ীপের ওরক্গ 

( বনমানুষ ) ইহারা পুচ্ছ হীন। ইহাদের মধ্যে হিন্দুচীন রাজ্য- 
সমূহ, মলয় প্রদেশ, শ্রীহট্র, কাছাড়, আসাম, খসিয়া ; তানাসেরিম 
ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধবাসী গীবো! (610০7 ) জাতীয় বানরদ্বিগকে 

গণ্য করা যায়। 

বহু প্রাচীন কাঁল হইতে এই বানরজাতি সভ্যঘমাজের্ 

নিকট পরিচিত রহিয়াছে । হিক্র, গ্রীক, রোমক এবং ভারতীয় 
আধ্য (হিন্দু )গণ বিভিন্ন শ্রেণীব বানরের বিষয় অবগত ছিলেন । 

গ্রীক ও রোমকগণ আফ্রিকাঞজাত বানরের চরিত্র ও ইতিহাস 

সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে অবগত হইয়াছিলেন এবং হিক্রগণ 

ভারতীয় বানরের তত্ব জানিতে পারিযাছিলেন, কারণ হিক্র- 

দবিগের ভাষাগত বানর জাতিবচক “কোফ” শব্দের সহিত সংস্কৃত 

ভাষার “কপি” শব্দের উচ্চারণগত ও অক্ষরগত যথেষ্ট সানৃশ্ঠ 

আছে। শববিদ্যার শ্রুতিবিপধ্যয় লক্ষ্য কবিলে আর?9 

জানা যায় যে, সংস্কৃত কপি, ইথিওপিয় 09101), হিক্র-০01)), শরীক 

[001)1103 বা [091993 এবং পারসী 10111 বা 10011), লাটিন- 

991)183 শব্দ সমস্বরোচ্চারিত এবং সমান অর্থবোধক ; সুতরাং 

অনুমান হয় যে, ৰ্হু প্রাচীন কালে ভারতীয় কপিগণ মধ্য- 

এসিয়ার অভ্যান্তর দিয়া পশ্চিম প্রান্তদ্দেশে চালিত হইয়াছিল। 
সিংহলের ককি, তামিল কোরম্ু ও তেলগু কোঠির সহিত কপি 

শর্ষের কোনরূপ সামঞ্জস্ত না থাকিলেও “ক” শবের স্বরান্সারে 

উহ। কপির ক্ষীণাম্থৃতি বহন করিতে সমর্থ হইয়াছে । তামিল 

ভাষায় কোরমুর সহিত উত্তর দিলেবিস্ দ্বীপের কুরঙ্গোর অনেক 

মিল দেখা যায়। 

প্রাণিতব্ববিদ রাসেল ওয়ালেস পুর্ধভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ 

করিয়া তন্দ্দ্বীপবাসীর ভাষায় বানরের ৩৩টী নাম সংগ্রহ 
করিয়াছেন । গাণারণের পরিচয়ার্থ তাহার কয়েকটা নিয়ে 

উদ্ধৃত হহল। কিন্তু উহাদের সহিত হিক্র, সংস্কত, গ্রীক, 
লাটিন প্রভৃতি ভাষা কথিত নামের কোন লাদৃশ্ত নাই-- 



বানর ৩ 

বানরের নাম স্থানের নাম 

অরুক মোরেল্পা (আময়ন! ) 
বাবা সাহ্গুইর, দিয়াউ 
ৰলজ্ঘিতম্ উত্তর সিলেবিস্ 
বোহেন মেনাদো 

বুদেস যবদীপ 

দরে বৌটন 

কেশী কামারিয়া 

তেলুতী সিরাম 
ক্স অশ্বলব 

ক্সী কজেলী 

কুরঙগো উঃ সিলেবিস্ 

লেবি মাত৷ বেলে! 

লেক তেওর, গহ (সিরাম ) 

মেইরাম আলফুরা, আতিয়াগো, 

মিয়। সুলু ও বোর্দিও দ্বীপ 
তিদোর ও বংলেলা গিলোলো 

মিউনিয়েৎ মলয় 

মোলো! বাজু 

নোক গণি গিলোলো 

রোকি বৌটন, সিলেৰিদ্ 
রুয়া লরিক ও নপক 

সালায়ের দঃ সিলেবিস্ 

সিয়া লিয়াঙ্গ ( আম্বয়না ) 
ফাকিন্ বহই (সিরাম) 
ভারতবাসীর নিকট এই বানরজাতির বিশেষ সমাদর 

ছিল। রামায়ণীয় যুগে ভগবান্ রামচন্দ্র বানরকটক লইয়া 
রাবণনিধনে শঙ্কায় অগ্রসর হুইয়াছিলেন। রামায়ণীয় যুগের 
রামানুচর হুনুমান্, নীল বানর, বানররাজ বালী ও স্বুগ্রীব, 
গয়, জান্ৃবান প্রভৃতি রামচন্ত্রীয় সেনার বিবরণ পাঠ করিলে 

মনে হয়, সেই প্রাচীন যুগে আধ্য-সমাজ বিভিন্ন জাতীয় বানরের 
বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া 

হিন্দুগণ বানরদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এখনও 

অনেক তীর্থে বীরভদ্ররূপী রামানুচর হনুমানের প্রস্তর মুত্তির 

পুজ! হইয়। থাকে। বৃন্দাবন, মথুরা। কাশী প্রতৃতি পবিত্র 
তীর্থক্ষেত্রে অসংখ্য বানর দেখা যাঁয়। এগুলি হিন্দুদিগের ভক্তি 

ও অনুগ্রহে পালিত, কেহ কখনও এ বানরকুল বিনাশের 
চেষ্টা পায় নাই । : 

মহাভারতীয় যুগ কুরুক্ষেত্র যুনধে অর্জুনের রথে কপিধবজ 

] বানর 

ছিল। ভগবান্ শরীর এ রথে সারথি ছিলেন। হনুমান এ 
রথ রক্ষার জন্য ধবজদেশে সমাসীন হুইয়াছিলেন। এই কারণে 

কপির প্রতি হিন্দুদিগের এতানৃশ ভক্তি ও পুজা দৃষ্ট হয়। এততিনন 
বৌদ্ধ প্রভাবে জীবহিংসার রাহিত্যই বানরকুল রক্ষার অন্যতম 

কারণ বলিয়া আরোপ কর! যাইতে পারে। হিন্দুর নিকট 
ভক্তিভাবে পুজিত ও রক্ষিত হইলেও বাস্তবিক এই বানর বা 
হনুমান্গণ মানুষের বিশেষ ক্ষতি ও বিরক্তিকর এবং সময় সময় 

বিপজ্জনকও। বাগানের ফলমূল নাশ, বস্ত্রাদি লইয়া পলা- 
য়ন এবং খাদ্যলোভে তাহা পুনরায় প্রদান বা ছিড়িয়। ফেল! 

একমাত্র বানরের উৎপাতেই ঘটে। কখন কখন তাহার! 

ঘর হইতে কচিছেলে ক্রোড়ে লইয়া গ|ছের উপর উঠিয়াছে, 

এপ দেখা গিয়াছে । শুদ্ধ ভারত বলিয়। নহে, মিসররাজ্যেও 

প্রাচীন মিসরবাসী কর্তৃক বানরগণ পুঁজিত হইত । 
শুন! যার, নবদবীপাধিপতি মহারাজ শ্রীকঞ্চচন্দ্র রায় গুপ্তি- 

পাড়া হইতে বাঁনর সংগ্রহ করিয়া কষ্চনগরে মহা ধূমধামের 

সহিত নিজ পালিত বানরের বিবাহ দিয়ছিলেন। এ বিবাহে 

তিনি নবদ্ীপ, গুপ্তিপাড়া, উলা ও শাস্তিগুদের তৎকালের 

সকল ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । বরযাত্রার 

জকজমকে ও ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের প্রণামীতে এই বিবাহে প্রায় সাদ 

লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। 

এদেশে বানর লইয়া ক্রীড়া কৌতুক দেখাইবার রীতি 

আছে। সার্কাপ নামক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বানরদ্বার! গাড়ী 

চালান, সহিসের কার্ধ্য, নৃত্য ও ব্যায় মত্রীড়া গ্রদর্শন প্রভৃতি 

নির্বাহিত হইয়! থাকে। পর্বতের ফাটলের উপর কএকজন 

সেতুর আকারে শুইয়। তছুপর দিয়া সমগ্র বানর দল চলিয়া 

যাইতে দেখ! যায়। উত্তর পশ্চিমভারতের বুদ্দাবন প্রতৃতি 

স্থানে এক একটা বানরদলে একজন বীর অর্থাৎ পুরুষ বানর 
এবং পঞ্চাশ বা যাইট স্ত্রী বানরী থাকে। কখন কখন ছুইটা 

বিভিন্ন বানরদলে বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন উভয় দলের 

বীর অগ্রবন্তী হুইয়া মারামারি কামড়াকামড়ি করিতে থাকে। 

ক্রমে সমগ্র দলে সেই ভাব ব্যাচ হয়। শেষে যাহারা হীনবল 

তাহার! বিপর্যস্ত ও নির্জিত হয়। তাহাদের বীর যুদ্ধে নিহত 

হইলে ও পলাইয়া গেলে পরাজয় স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং 

পরাজিত দলের বানরীরা বিজেতা বীরের অধীনতা স্বীক।রপুর্ব্বক 

তাহার দলপুষ্টি করে। 
সমতন প্রান্তর হইতে হিমালয়ের পূর্ব্বে ১১০০ ফিট উচ্চ 

স্বানেও বানর জাতিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। 1/০8))0)8 

3০179180908 জাতিকে তদপেক্ষ। উর্ধে ও তুষারাব্ত স্থানে এবং 

তুষারমগ্ডিত বৃক্ষদণ্ডে লক্ষ ঝন্ড করিতে দেখা গ্যাছে । বানর- 



"বানরীবটিক। 

ধরে, তখন সেই বনে যেন ভীষণ ঝটিকা হইতেছে বলিয়া 
বোধ হয়। 

বানরের ছুই তিনটী পর্যযস্ত শাবক হইয়া থাকে, এ শাবক- 

দিগকে তাহার! বৃক্ষের ডালেই প্রসব করে। প্রসবকালে যখন 
গর্ভস্থ শিশু অল্লমাত্র বাহির হয়, তখন সে স্বীয় মাতার মনোমত 
ও নির্দিষ্ট ডালটী ধরিয়া লয় এবং বানরী ধীরে ধীরে অন্ত ডালে 

সরিয়! যায়, তখন এ শাবক ডালে ঝুলিতে থাকে । তারপর 

বানরী আসিয়া একে একে শাবক গুলিকে বক্ষে উঠাইয়৷ লয় 

এবং ম্তন্ত দান করে । যদ্ধি এ সময় কোন মনুষ্য বানর মারিতে 

তাড়া করে, তাহা হইলে বানরীরা শাবক বুকে লইয়া বৃক্ষ হইতে 

ৃক্ষান্তরে, ছাদ হইতে ছাঁদান্তরে পলায়ন করিয়া থাকে। 

যাবতীয় সুমিষ্ট ফল ও গাছের পাত৷ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান 

খাস্ভ। পালিত বানরেরা ভাত রুটী, দুগ্ধ প্রস্থৃতিও থায়। 

পক্ক কদলী খাইতে ইহারা যেমন ভালবাসে এমন আর কোন 

জিনিষই নয়। 

বানর হত্যা করিতে নাই, হত্যা করিলে ব্রাঙ্মণকে একটা 

গোদানবপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 

“হত্ব। হংসং বলাকাঞ্চ বকং বহিণমেব চ। 

বানরং শ্তেনভ।সৌ চ স্পশয়েৎ ত্রাঙ্মণায় গরীম্॥” (মনু ১১৯৩৬) 

বাঁনরকেতন (পুং) আূজ্জুন। (ভারত ১৪ পর্ব) 
বানরকেতু (পুং) ১ অজ্জুন। ২বানররাপ্প। 

বানরপ্রিয় (পুং ) বানরাণাং প্রিয়ঃ। ক্ষীরিবৃক্ষ। (রত্মমালা ) 

বানরবীরমাহীত্ম্য (ক্রী) স্বন্দপুরাগাস্তর্গত পুজামাহাত্ম্যবিশেষ । 

বাঁনরাক্ষ (পুং) বানরাণামক্ষিণীব অক্ষিণী যন্ত। ১ বন ছাগ। 

( হারাবলী ) ২ অশুভাশ্ববিশেষ। ( জয়দ্ত ) 

বানরাঘাত (পুং১ লোধবৃক্ষ, লোধগাছ। € শব্ঘচৎ ) 

বানরাস্য (পুং) জাতিবিশেষ। 

বানরী (্ত্ী) বানর্ত স্ত্রী ভীপ,। মর্কটা, স্ত্রী জাতীয় বানর। 

২ শৃকশিখী | ( শবদরদ্রা” ) বানর অণ, ভীষ,। বানর সম্বদ্ধিনী। 

পসুগ্ীবে করুণা ন সা হি করুণা লভ্যাধর! বানরী। 

ময্যেষা করুণ! তবৈব ভবিতা নো বা ভবেৎ কুত্রচিৎ ॥” 

(মহানাটক ) 

বানরীবটিক! (তরী) বাজীকরণাধিকারে বটিকৌযধবিশেষ। 

্রস্তত গ্রণাণী - শুকশিশ্ীবীজ অর্ধসের প্রথমে চারিসের গব্য- 

ুদ্ধে পাক করিতে হইবে, পরে উহা পাক করিতে করিতে 

গা হই আদিলে নামাইয়৷ উহার ত্বক্ নিক্ষোধিত করিয়া 

উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে, তৎপরে উহা! দ্বারা ছোট 

ছোট বটা প্রস্তত করিয়! ঘ্বতে পাক করিয়া ছিগুণ চিনির 

মধ্যে নিক্ষেপ. করিবে, খন এ সকল বট সর্বতোভাবে 

চিনি পরিলিপ্ত হইবে, তখন এ বটা গ্রহণ করিয়া মধুর মধ্যে 
নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই বটা প্রতিদিন আড়াই তোলা! 

পরিমাণে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সেবন করিতে হয়, এই ওুঁষধ 

সেবনে শুক্রের তরলতা ন& এবং শিশ্রের উত্তেজন। অধিক হয় 
এবং ইহাতে অশ্খের স্ায় রতিশক্তি হইয়৷ থাকে । বাজী-করণ 

ওষধের মধ্যে এই বট অতিশয় গ্রশস্ত। 
( ভাবপ্র” বাঁজীকরণ ( রোগাধি” ) 

বানরেন্দ্র (পুং) বানরাণ।মিন্্রঃ। স্ুগ্রীব। (শবরদ্রা”) 

বানরেশ্বরতীর্ঘ (লী) তীর্ঘবিশেষ। 
বাঁনরীবীজ (রী) শৃকশিশ্বীবীঞ্জ, আলকুশীর বীজ। 

বাঁনল (পুং ) বাবয়, কৃষ্ণবর্বরক, কাল বাবুই তুলসী । ( শন্দচ” ) 

বানব (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীম্মপর্ব ) 

বানবাসক, বানবাসিক (খ্রি) বনবাস-বাসী জাতিবিশেষ। 

বানবালী (ত্ত্রী) জনপদভেদ। | কদর দেখ। ] 

বানবাম্য (পুং) বনব।সী রাজপুত্র । 

বাঁনসি (পুং) মেঘ। বারিমসি-শবার্থ। 

বানস্পত্য পুং বনস্পতৌ ভবঃ বনম্পরতি (দিত্যদিত্যাদিত্যেতি। 

প ৪1১। ৮৫) ইতিণ্য। পুষ্পজাতফলবৃক্ষ। আম জন্ব 

প্রনৃতি ফলবৃক্ষ। (অমর ) বনপ্পতীনাং সমুহঃ “দিত্যদিত্োতি 

গ্য। (ক্লী)২ বনম্পাতিসমূহ | (কাঁশিকা ). ত্রি) বনম্পতি- 

জত। "অদ্রিরসি বানস্পহ্যঃ। ( শুকুয্থুণ ১১৪ ) হে উদুখল ! 

বং যগ্ঘপি বানম্পত্যঃ দারুময় স্তথপি দৃঢ়ত্বাৎ অদ্রিরসি+ (মহীধব) 

বান! (ত্ত্রী) বন্তিকা পক্মী। (জটাধর ) 

বানায়ু পে) বনায় দেশবাসী জাতিভেদ, এই দেশ ভারত- 

বর্ষের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 

বাঁনায়ুদ €পুং) বনায়ৌ দেশবিশেষে জায়তে ইতি জন-ড। 

বনাযুদেশোৎপন্ন ঘোটক। (অমব ) 

বানিক (প্রি) বনসম্ব্ধীয়। “বেশ্বানপুংসকবিটৈর্ববানিকদাসী- 

জনেন বাঁ কীর্ণম্।” (ভরত নাট্যশান্তর ১৮1৯৬ ) 

বাঁনীয় পে) কৈবর্তমুস্তক, কেট মুতা। (অমর ) 

বানীর €পুং) ১ বেতসব্ক্ষ। (অমর) ২বাঞজনুবৃক্ষ ৷ পধ্যায়- 

ৃত্বপুষ্প, শাখাল, জলবেতস, ব্যাধিঘাত, পরিব্যাধ, নাদের, 

জলসম্ভব। গুণ-_-তিক্ত, শিশির, রক্ষো৭্ন, ব্রণশোষণ, পিত্বাত ও 

কফদেষনাশক, সংগ্রাহী ও কষায়। (রাজনিৎ) ৩ প্রক্ষবৃক্ষ | 

বানীরক ক) বাণীর ইব প্রতিকৃতি: ইবার্থে কন্। ১ মুগ্তৃণ। 

বানীরজ (ক্র) ২ কুতৌষধ, কুড় | (পুং) ২ মুগ্তা, মুজ । (রাজনিণ) 

বানেয় (ব্লী) বনে জলে ভবং বন-ঢএ। কৈবর্তমুস্তক, 

কেওট মুতা। (রাজনি”) ূ 



পেপসি শিপ পাপীসিস্পিসা শপ 

বান্ত (তরি) বম-কর্মণি-স্'। বমিত বস্ত, যাহা বমন করা 

হইয়াছে। ৰ 

“কৃত প্রবৃত্তিরন্যার্থে কবিবাস্তং সমশ্্তে |” (সাহিত্াদর্পণ 

বাস্তাদ (পুং) বাস্তমন্তীতি অদৃ-অণ,। কুকুর । (ত্রিকা”) 

বান্তাশিন্ (ত্ৰি) বাস্তমশ্্রীতি অশ-ণিনি। ১ বাস্তাদ, কুকুর। 
২ বমনভোজী। 
“ন ভোজনার্ধং স্ত্ে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ। 

ভোজ্জনার্থং হিতে শংসন্ বাস্তাশীত্চ্যতে বুধৈ; ॥” (মনু ৩১৯৯) 

ভোঁজনের জন্য ব্রাঙ্গণ কখনও আপনার কুল ও গোত্রের 

বিজ্ঞাপন করিবেন না। ভোজনের জন্য যাহাকে আপনার 

কুল ব! গোত্রের প্রশংসা করিতে হয়, পণ্ডিতের! তাহাকে 'বাস্তাশী। 

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

মন্ুতে লিখিত আছে যে ব্রাঙ্গণ শ্বধর্ম্রষ্ট হইলে বাস্তাশী 

( বমিভোজী ) জালামুখ প্রেত রূপ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 

প্বাস্তাশ্তিকামুখঃ প্রেতো বিগ্রো। ধর্মাৎ স্বকাচ্চযত। 

অমেধাকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপৃতনঃ ॥” (মনু ১২৭১) 

বাস্তি (তত্র) বম-ক্তিন্। বমন, বাত। (রত্বমালা ) 

বান্তিকা (ত্র) কটুকী, কটকী। (বৈগ্যকনি”) 

বান্তিকুৎ (পুং) বাস্তিং করোতি কৃ-কিপ তুক্চ। মদন বৃক্ষ, 

ময়ম! গাছ। (শব্দচ” ) ২ বমনকারী, যিনি বমি করেন। 

বাঁস্তিদ (তরি) বাস্তিং দদাতি দাঁক। বমনকারকমান্র। ্তরিয়াং 

টাপ। বাস্তিদা__কটুকী, কটকী। (শব্দচ* ) 

বান্তিশোধনী [ত্ত্রী) জীরক। (বৈগ্তকনি+) 

বাস্তিহৃৎ (পুং ) বাস্তিং হরতীতি হৃ-কিপ,। লোৌহকণ্টক বৃক্ষ, 

মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ । ( শব্দচ' ) 

বান্দন (পুং) বন্দনের গোত্রাপত্য। (আঙ্গ' শো” ৯২১৯২) 

ইনি ১০১০০ সৃক্তের খখ্যপ্দ্র্া দুবন্থ্যর পূর্বপুরুষ । 

বানা (ভ্্রী) বনানাং সমূহ ইতি বন-বতণটাপ,। বনসমূহ। 

বাপ (পুং) বপ-ঘঞ,। ১ বপন। 

“কালং গ্রতীক্ষন্থ হুখোদয়স্ত 

'পঙক্ষিং ফলানামিব বীজবাপ:” ( ভারত ৩)৩৪।১৯) 

২ মুণ্ডন। 
“উপপাতকসংযুক্তো গোত্ধো মাংসং ঘবান্ পিবে 

কৃতবাপো! বসেদেগাষ্টে চন্রণা তেন সংবৃতঃ ॥” (মনত ১১১০০) 

উপ্যতেহন্মিন্লিতি বপ অধিকরণে ঘঞ.| ৩ ক্ষেত্র, যাহাতে 

বপন করা যায়। ( পা ৫২1৪৬ সুত্রে ভট্টোজীদীক্ষিত ) 

বাপক (ত্রি) বপ-ণিচ২খল্। বপনকারয়িতা, যিনি বপনকরান। 
বাপদগ্ড পুং) বাপায় বপনায় দণ্ডঃ। বপনার্থ ( বয়নার্থ ) দণ্ড, 

[ ৩৩২ ] 

বাঁপনি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ। ( সংস্কারকৌমুদী ) 
বাপাতিনার্মেঘ (ক্লী) সামভেদ। 
বাপি (ত্র) উপ্যতে পদ্মাদিকমন্তামিতি বপ (বসি বপি ঘজ্জি বাজি 

ব্রজীতি। উপ. ৪১২৪) ইতি ইঞ.। বাপী। (ভরতধৃত ছিরূপকোষ) 

বাপিকা (ত্ত্রী) বাপি-স্বার্থে কন্-টাপ,। বাগী। 
বাপিত (ত্রি) বপ-ণিচ২ক্ত । বীজাকৃত, রোপিত, যাহা বোনা 

হইয়াছে। ২ মুগ্ডিত। (ব্লী)ও৩ ধান্তবিশেষ, বাওয়! ধান। 

"বাপিতং গুরুতদধান্তং কিঞ্ি্বীনমবাপিতম্।” (রাঁজবল্পভ ) 

বাগী স্ত্রৌ) বাপি কিকারাদিতি ভীষ,। জগ্গাশিয় বিশেষ, ঘিনি জল 

হীন দেশে বাপী খনন করেন তাহার বহুকাল স্বর্গ হইয়া থাকে। 

*যে। বাগীমথবা কৃপং দেশে বারিবিবজ্জিতে । 

খানয়েৎ স দিবং যাঁতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ ॥” 

( করতরুধুত বাযুপু* ) 

বৈদ্বকশান্ত্রে লিখিত আছে যে, বাপীয় জল গুরু, কটু, শ্গার, 
( লবণাক্ত ) পিত্ববদ্ধক এবং কফ ও বামুনাশক। 

*বাপ্যং গুরু কটু ক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ।” (রাজবল্লত) 

বাগী খনন করিতে হইলে দিক্ স্থির করিয়া করিতে হয়। 
অগ্নি, বাঁধু ও নৈখত কোণে বাগী খনন করিতে নাই। অগ্নি- 

কোণে বাগী খনন করিলে মনন্তাপ, নৈধতে ক্রুরকর্ম্মকারী, বায়ু- 

কোণে বল ও পিত্বনাশ প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, 

সুতরাং এই সকল দিক্ পরিত্যাগ করিয়৷ অন্ত দিকে বাপী খনন 

করিতে হয়। 
“বাপীকৃপতড়াগং বা গ্রাসাদং বা নিকেতনম্। 

ন কুর্ধ্যাদদ্ধিকামস্ত্র অনলানিলনৈখ/তে ॥ 

আগ্নেয্যাং মনসম্তাপো নৈধতে ক্র,রকর্শারুৎ। 

বায়ব্যাং বলপিত্তঞ্চ পীয়মানে জলে পরিয়ে ॥৮ ইত্যাদি। 

( দেবীপুরাণ নন্দাকুওপ্রবেশাধায় ) 

বাপী, কূপ ও তড়াগাদি করিয়া তাহার থাবিধানে প্রতিষ্টা 

করিতে হয়। অপ্রতিষ্ঠিত বাপীজলে দেবতা ও পিভৃগণের 

উদ্দেশে শ্রাঙ্ছতর্পণাদি করা যায় না। এই জন্ত গ্রতিষ্ঠা সর্বতো- 

ভাবে বিধেয়। যিনি বাগী প্রভৃতি খনন করাইয়৷ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দেন, তাহার ইহলোকে ষশঃ ও পরলোকে অনস্তন্বর্ হইয়৷ থাকে। 

বাঁপীক, একছন প্রাচীন কবি। 

বাপীহ ( পুং) বাপীং জহাতীতি হা-ত্যাগে ক। পানে বাপীজল- 

বঙ্দ্নাদস্থ তথাত্বম্। চাতক পক্ষী। 
বাপুভষ্ট, উৎসর্জনোপকর্থ প্রয়োগ-প্রণেতা | ইনি মহাদেবের পুত্র 
বাঁপুরঘুনাথ, একজন মহারাষ্ট্র সচিব। ইনি ধাররাজের মন 

ছিলেন (১৮১৭ ধৃঃ) 



বাম [ ৩খু১ ] বাঁমদেব উপাঁধাঁয় 

বাপুহোলকর, একজন মহারাষ্ট্র সেনাপতি (১৮১০ খুঃ )। 

বাপুষ (তরি) বপুম্মান্, শরীরবিশিষ্ট। পপৃক্ষঃ কণোতি ,বাপুযো 
মাধবী” (খক্ ৫৭৫18 ) 'বাপুষঃ বপুষ্মান্ত (সায়ণ) 

বাঁপ্য কী) বাপ্যাং ভবমিতি বাী ( দিগাদিভ্যো-যৎ। পা ৪। 
৩৫৪ ) ইনি যৎ। ১ কুষ্ঠটৌষধ। (অমর) (তরি) ২ বাপী- 

ভব, বাপীভব জল, এই জলগুণ-_বাতশ্নেক্সনাশক, ক্ষার, কটু 
ও পিত্ববর্ধক। 

“তাড়াগং বাতলং স্বাছু কষায়ং কটুপাঁকি চ। 

বাতগ্লেম্মহরং বাপ্যং সক্ষারং কটু পিস্তলম্ ॥ 

(স্থশ্রত স্তর ৪৫ অ?) 

বপ-ণ্যৎ। ৩ বপনীয়, বপনযোগ্য। (পুং) ৪ শালি- 

পান্তাভেদ, বোনা ধান। (চরক) 

বাপ্যক্ষীর (ক্লী) সামুদ্র লবণ। (রাঁজনিগ) 

বাভট (পুং) ১ বৈগ্থসংহিতা প্রণেতা । ২ শাঙ্দর্পণনিঘণ্ট,কার। 
বাবাজী ভেৌস্লে, একজন মহারাষ্্ী সর্দার। ইনি প্রসিদ্ধ 

মহরাষ্্রকেশরী শিবাজীর প্রপিতামহ ছিলেন। 

বাবা সাহেব, শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাস্কোজীর পৌব্র। 

তিনি তাঞ্জোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর 

পর, তদীয় পত্রী সিয়ানভাই ১৭৩৭ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 

রাজকত্রী ছিলেন। 

বাম্ €পুং) ১গস্তা। ২ স্তোতা। «“এহি বাং বিমুচো ন পাঁদ্” 

( খক্ ৬৫৫।১) বাং বাতি গচ্ছতি স্ততিং প্রাপ্মোতীতি বা 

স্তেতা, বা গতিগন্ধনয়োরিত্যম্মাদাতোমনিন্নিতি বিচ, বাং 

স্তেতারং গন্তারং মামেহি' ( সায়ণ ) 

বাম (ক্রী) বা(অস্িস্ত স্ুহুস্থঘ্বক্সীতি। উ৭১/৩৯) ইতি 

মন্। ১ধন। (মেদিনী) ২বাস্তক। (জটাধর) (ত্রি) 
বমতি বম্যতে বেতি বম-উদিগরণে (জলিতিকসন্তেভ্যে। ৭2 

পা ৩১১৪০) ইতি ণ। ৩ বন্ধ, স্থন্দর। 

“স দক্িণং তুণমুখেন বামং 

ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ ।* ( রঘু ৭৫৭) 

২ প্রতীপ, প্রতিকূল । 

“বাম! যুয়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীর্ৃক্ স্মরো বর্ততে ।” 
( সাহিত্যদ* ১০ পরি*) 

৩ সব্য, দক্ষিণেতর। দ্বিজ বাম হস্ত দ্বারা জলপান ঝ 

তোঁজন করিবেন না। বাম হস্ত দ্বারা জলপাত্র তুলিয়াও জল 

পান করিতে নাই। 
, পন পিবেক্নচ ভূর্জীত দ্বিজঃ সব্যেন পাণিনা। 

নৈকহস্তেন চ জলং শূত্রেণাবর্জিতং পিবেৎ ॥” 

( আহিকতব ) 
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অপিচ-_. 

"ন বাম হস্তেনোদ্বত্য পিবেদ্বক্তেণ বা জলম্। 
নোত্তরেদমুপম্পৃ্ঠ নাপৃস্থ রেতঃ সমুৎস্জেৎ॥” (কুম্দপু" ১৫ অ-) 

জ্যোতিষের প্রশ্নগণনায় বাম ও দক্ষিণভেদে শুডাশুভ 

ফলাফলের তারতম্য কথিত হইয়াছে । 
৪ ব্ননীয়, যাজনীয়। “বামং গৃহপতিং নয়” (খক্ ৬।৫৩।২) 

“বামং বননীয়ং বনু যাজনে ইত্যস্ত প্রয়োগো জ্ঞাতব্যঃ, (সায়ণ ) 

( পুং) ৫ হর। 

“প্রজাপতেন্তডে শ্বশুরস্ত সাম্প্রতং 

নিধ্যাপিতো যজ্জমহোত্সবঃ কিল। 

বয়গ্চ ততাভিসবাম বাম তে 

য্চথিতামী বিবুধ। ব্রজন্তি ॥৮ (ভাগবত ৪1৩1৮) 
৫ কামদেব। ৬ পয়োধর। (মেদিনী )৭ শ্রীকুষ্জের ভদ্রা- 

গর্ভোৎপন্ন পুত্র বিশেষ । (ভাগবত ১০।৬১১৭ ) 

বামক (তরি) ১ বামসন্বন্ধীয়। ক্লৌ)২ মঙ্গতঙ্গীভেদ ৷ (বিক্রমো- 

ব্বশী ৫৯।২০ ) ( পুং) ৩ চক্রবন্তীভেদ | 

বাঁমকেশ্বরতন্ত্র (রী) তন্ত্রবিশেষ | 

বামকক্ষায়ণ €পুং) বামকক্ষের বংশসস্থৃত খষিভেদ। 
( শতপথবা 9১২১১) 

ঢ (পুং) জাতিভেদ। ( হরিবংণ ) 

বামজুষ্ট (কল) বামকেস্বরতন্। 

বাঁমতন্ত্র (ব্লী) তন্তবিশেষ। 

বাঁমতা ত্ত্রী) বামস্ত ভাবঃ তল্টাপ্। বামত্ব, প্রতিকূল, 

বামের ভাব বা ধন্ম। 

বামতীর্ঘ (রী) তীর্থভেদ। ( বৃহনীলতন্ত্ব ২১) 

বামদভ (পুং) ১ ব্যক্তিভেদ। ( কথাসরিৎসাগর ৬৮৩৪ ) 

বামদত্তা (ত্ত্রী) নর্তকীভেদ। ( কথাসরিৎসা” ১১২।১৬৭ ) 

শ্(ত্ত্রী) বাম! মনোহরা দৃক্ দৃষ্টি! সুন্দরী নারী, স্্ী। 

বাঁমদেব (পুং) বাম এব দেবঃ। ১ শিব। (ভারত ৯১৩৪ ) 

২ গৌতম গোত্রসস্তৃত খষিভেদ। 

“আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ | 

একেন জন্মন! ক্ষীণে৷ ভরতন্ত ত্রিজন্মভিঃ ॥” 
( পঞ্চদশী ৯৪৫ ) 

এই খধি খগ্েদের ৪1১-৪১ ও ৪৫-৪৮ সক্তের মন্ত্রী । 

বাঁমদেব, একজন ব্যবহারবিদ্। হেমাদ্রি পরিশেষখণ্ডে ইহার 

উল্লেখ করিয়াছেন । ২ একজন কবি। ৩ মুনিমতমণিমাল! 

নামক একখানি দীধিতি প্রণেত!। ৪ বর্ষমঞ্জরী নামক জ্যোতিঃ- 

শীল্সরচয়িত! ৷ ৫ হঠযোগবিবেক প্রণেতা । 

বাঁমদেব উপাধ্যায়, ১ আহ্বিকসংক্ষেপ ও গুঢ়ার্থনীপিকা- 

৮৩ 



রচয়িতা । লালা! ঠন্ুর নামক স্বীয় প্রতিপালকের প্রার্থনান্সারে 

ইনি আহিক্সংক্ষেপ প্রণয়ন করেন। 

২ শরীদ্ধচিস্তামণিদীপিক! ও স্মৃতিধীপিকারচয়িতা। 

বামদেব ভট্টাচার্য, স্বতিচ্জিকাপ্রণেতা। 
বামদেব সংহিতা) একখানি প্রসিদ্ধ তগ্রগরস্থ। প্রারাম ইহার 

টাকা রচনা! করিয়াছেন । এই গ্রন্থে বটুকভৈরবপুজাপদ্ধতি ও 

গায়ত্রীকল্প বিশেষভাবে বণিত আছে। 

বামধ্বজ, শ্থায়কুন্মাঞ্জলী টাকা প্রণেত।। 

বামদেবগুহা (পুং) শৈবমতভেদ। ( সর্বাদর্শনসংহিতা ) 

বাঁমদেবী (দ্ত্রী) সাবিত্রী। 

বামদেব্য (তরি) ১ বামদেবসনবদধী়। ২ খণ্েদের ১৯১২৭ 

সথাক্তের মন্রষ্টা অঙ্কোমুচের পিতৃপুরুষ । ৩ বৃহছুক্থের পূর্বপুরুষ । 

৪ মুর্দন্থতের পিতৃপুরুষভেদ । ৫ রাজপুত্রভেদ। (ভারত সভাপণ) 

৬ একজন গ্রন্থকর্তী। ৭ শাল্সলদ্বীপন্থ পর্বতভেদ। (ভাগ, 

৫1২০/১০) ৮ কল্পভেদ। 

বামন (পুং) বাময়তি বমতি বা মদমিতি বম-পিচংলু। ১ দক্ষিণ 

দিগ্গজ। (ভাগবত ৫1২০।৩৯ ) ২ হৃম্ব, থর্বব। 

"প্রাংশুলভো ফলে লোভাহুদ্বানুরিব বামনঃ।” ( রখু ১৩) 

৩ অস্কোট বৃক্ষ । ( মেদিনী ) ৪ হরি, বিষুঃ। 

প্উপেন্দ্রো বামনঃ প্রাংশুরমোঘঃ শুচিবর্জিতঃ 1” 

(ভারত ১৩।১৪৯।৩৭ ) 

৫ শিব, মহাদেব । 

“বামদেবশ্ বামশ্চ পরাগ দক্ষিণশ্চ বামনঃ।” (ভারত ১১৭৭০) 

৬ অশ্বভেদ, যে সকল অশ্ব একান হীন ও বিশেষরূপে ভিন্ন, 

যমজ ও খর্বারৃতি হয় তাহাকে বামন অশ্ব কহে। 

"একেনাঙ্গেন হীনেন তিন্নেন চ বিশেষতঃ । 

যমজং বাঞজিনং বিদ্যাদ্বামনং বামনাক্কৃতিম্॥” জেশ্ববৈদ্যাক ৩১৫৩) 

৭ দুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩৮২) ৮ তুজঙ্ভেদ | 

“কালেযে। মণিনাগশ্চ নাগশ্চাপুরণস্তথা | 

নাগন্তথা (পঞ্জরক এলাপত্রোহ্থ বাঁমনঃ ॥” (ভারত ১৩৫1৬) 

৯ গরুড়বংশীয় পক্ষিবিশেষ। (ভারত ৫1১০১১* ) 

১* হিরণ্যগর্ডের স্ুতভেদ। ( হরিবংশ ২৫৩৬ ) 

১৯ ক্রৌধ্চদ্বীপের অন্তর্গত পর্বতভেদ। ক্রৌন্চত্বীপে ক্র 

গর্বতই গ্রধান, এই পর্ধতের পর বামন পর্বত। 

*ক্রোধ্বীপে মহারাজ ! ক্রৌথধেশ নাম মহাঁগিরিঃ | 

ক্রৌঞ্চাৎপরে! বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ |” (ভারত ৬।১২।১৭) 

৯২ তীর্ঘভেদ, এই তীর্ঘ সর্বপাঁপনাশক, এই তীর্থে ঙ্গান, 

দান ও শ্রান্ধাদি দ্বারা সকল পাঁপ বিদুরিত হয়্। 

“ততস্ত বামনং গন্ব! সর্ববপাপ গ্রমোচনম্।” (ভারত ৩/৮৪।১২২) 

[ ৩৩৪ ] খল 

১৩ মহাপুরাপের অন্কতম, বামনপুরাণ । দেবীভাগবত মতে 

এই পুরাণের প্লোক সংখ্যা দশ হাজার । 

দ্প্ভযুতং বামনাখ্যঞ্চ বাঁরব্যং ঘট শতানি চ। 

চতুধিংশতি সংখ্যাতঃ সহশ্রাণি তু শৌনক ॥” 

( দ্েবীভাগবত ১৩৭ ) 

ভগবান্ বিষুর অবতার বামনদেবের লীলা এই পুরাণে বর্ণিত 

হইয়াছে । [ পুরাণ শব্ধ দেখ ] 

১৪ বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার । যখন ধর্ের হানি এবং অধর্মের 

প্রার্ভীব হয়, তখন ভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 

দৈত্যপতি বলি স্বর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়া দেবগণকে নির্বা- 

দিত করিয়াছিলেন, তাহাকে দমন করিবার জন্যই ভগবান্ বিষ, 

বামনরূপে অবতীর্ণ হন। ভাগবতে লিখিত হইয়াছে থে, 

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, “হে ব্রহ্মন্! ভগবান্, 

বিষ কি জন্য বামনরূপে অবতীণ হইয়া দীনজনের স্তায় বলির 

নিকট ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা এবং প্রার্থিত ভূমি লাভ করিয়াও কি 

কারণে তীহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে 

আমার অতিশয় কৌতুহল হইয়াছে। পূর্ণব্ম ভগবানের ভিক্ষা 

এবং নির্দোষ বলির বন্ধন ইহা! অতি আশ্চধ্য ব্যাপার, আপনি 

ইহার সবিশেষ তথ্য নিরূপণ করিয়! আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। 

শুকদেব পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে তাহাকে বলিয়াছিলেন,” দৈত্যরাজ 

বলি ইন্ত্রকে পরাজয় করিয়! স্বর্গের ইন্ত্র হইয়! অবস্থান করিতে 

লাঁগিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে নিঞজিত হইয়া অনাথবৎ চারি- 

দিকে পলায়ন করিলেন। ইন্ত্রমাত1 অদিতি ইহাতে অতিশয় 

কাতর হস! কশ্তপকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবন্! সপত্বীর পুন্র 

দৈত্যগণ আমার্দিগের প্রী ও স্থান অপহরণ করিয়া লইয়াছে, 

আপনি এখন আমাদিগকে রক্ষা করুন, শত্রগণ আমাকে 

নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে, আমার তনয়গণ যাহাতে এ সকল পদ 

পুনরায় লাভ করিতে পারে, আপনি তাহার উপায় নির্দেশ 

করিয়া দ্রিন। অন্দিতি এইরূপ বলিলে পর, প্রজাপতি কশ্তপ 

বিস্মিত হইয়। বলিলেন যে, অছে! বিষুমায়ার [ক অপীম 

প্রভাব, এই জগৎ প্লেহে আবদ্ধ, আত্ম! ভিন্ন ভৌতিক দেহই বা 

কোথায়, আর প্রকৃতি ভিন্ন আত্মাই বা কোথায়? ভদ্রে! 

কেই ঝা পতি, কেই বা! পুত্র, একমাত্র মোহই এই বুদ্ধির কারণ । 

তুমি আদিদেব ভগৰান্ বাস্ুদেবের উপাসনা কর, [তিনিই 

তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। দীনের প্রতি তাহার বড়ই 

করুণা, ভগবানের সেবাই অমোঘ) তততিন্ন অগ্ত কিছুতেই আর ফল 

হইবে না। তখন অদিতি জিজ্ঞাস! করিলেন যে, কি, উপায়ে 

তাহাকে আরাধন! করিতে হইবে, ইছাতে কণ্তপ বলিয়া ছিলেন, 

দেবি! ফাল্ঠুরাসে শুরুপক্ষের ছাদশ দিন তুমি পঞ্োব্রতের, 



ধান 

অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে ভগবান্ বিশু প্রসয় হইয়া পুত্ররূপে 
উ্াগ্রহণ করিয়া তোমাদের এই হুঃখ মোচন করিবেন। রী 

অদ্দিতি কশ্পের নিকট এ ব্রতের বিষয় শুনিয়া পৃতচিত্ে 
ছ্াদশ দিন ধরিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে 
দেবমাত৷ অদিতি এ ব্রতের ফলে ভগবান্ বিষুকে গর্ভে ধারণ 
করিলেন। অনস্তর ভগবান্ বিষু ভাদ্রমাসের শুক্লাঘাদশী তিথিতে 
শ্রবণায় প্রথমাংশ অভিজিৎ মুহূর্তে জম্মগ্রহণ করিলেন । এ দিন 
চন্দ্র শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, অশ্বিনী প্রভৃতি সমুদয় নক্ষত্র 
এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রস্থৃতি গ্রহগণও অনুকূল থাকিয়া শুভাবহ 
হইয়াছিলেন। এই দ্বাদণী তিথিতে দিবার মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এইজন্য এঁ দ্বাদশীর নাম বিজয়া ঘ্বাদশী। ভগবান্ 
বামনদেব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শঙ্খ, ছুন্দুভি প্রভৃতি তুমুল শব উখিত 
হইল। অগ্দরোগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাঁগিল। 

অর্দিতি পরমপুরুষকে শ্বকীয় যোগমায়ায় দেহধারণ করিয়া গর্ভে 

জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া আশ্চধ্যান্বিত ও সন্তূষ্ঠ হইলেন, কশ্পও 

আশ্চধ্যান্থিত হইয়া জয়শব্ধ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । অব্যক্ত 

জ্ঞানম্বরূপ ভগবানের চেষ্টা অদ্ভুত, তিনি মে প্রভা, ভূষণ ও অন্ত- 

দ্বারা স্পষ্ট গ্রকাশমান দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে 

নটের স্টায় সেই দেহ দ্বারাই বামন ব্রা্গণকুমারের মুর্তি গ্রহণ করি- 
লেন। মহধিগণ ইহাকে বামনমুণ্ডিতে প্রকটিত দেখিয়া স্তব করিতে 

লাগিপেন। কশ্তপ যথাবিধানে জাতকর্মাৰি সংস্কারকাধ্য করিয়া 

উপনয়ন সংস্ক'রে সংস্কৃত করিলেন, এই উপনয়নকালে হুর্ধ্যদেব 

সাবিত্রী পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৃহস্পতি ব্র্গসত্র ও কশ্ঠপ 

তাহাকে মেখল! পরিধান করাইলেন। বামনরূগী জগৎপতিকে 
পৃথিবী কুষ্ণাজিন, সোম দণ্ড, মাতা কৌপীনবন্ত্র, স্বর্গ ছব্র, 
ব্রহ্ম কমগুলু, সপ্তধিগণ কুশ এবং সরম্বতী অক্ষমাল! প্রদান 
করিলেন । বাঁমনদেব উপনীত হইলে পর ফযক্ষরাঞ্জ তাহাকে 
ভিক্ষাপাত্র এবং স্বয়ং অশ্বিকা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। এই 

সময় বামনদেব শুনিলেন যে,দৈত্যরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ডে দীক্ষিত 

হইয়াছেন। তখন বামনরূপী ভগবান্ ভিক্ষার জন্য তাহার নিকট 
গমন করিলেন। সমুদয় বলই তাহাতে নিহিত ছিল, সুতরাং 

তাঁহার গমনকালে গ্রতিপদক্ষেপে ধরাতল কম্পিত হইতে 

লাঁগিল। নর্মদা নদীর উত্তরতটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির 

যে সকল পুরোহিত ব্রাঙ্গণগণ এ শ্রেষ্ট যক্জ আরস্ত করিয়াছিলেন, 
ভগবান্ বামনদেব তথায় উপনীত হইলেন। ভগবানের তেজঃ- 

প্র দেখিয়া সকলে স্তস্তিত হইলেন । 
, মায়া বামনরূপবারী হরির কটিদেশ যুঞ্জানির্ম্িত মেখলায় 

বেহিত, ক্চাঞ্জিনময় উত্তরীয় বল্দোগপবীতবৎ বামস্বক্ধে নিবেশিত, 
মন্তকে জটাকলাপ এবং দেহ খর্ব ইহাকে দেখিয়াই ভৃগুগণ 

বার্ন 

তেজে অভিভূত হইয়া গেলেন। তখন বলি গাত্রোখান করিয়া 
উগবান্ যামনদেবের পাদপ্রক্ষালন করাইয়া দিয়া তাহাকে বিনয়- 
নম বচনে কহিলেন, ব্রদ্বন! জাপনার আগিতে কোন কষ্ঠ 
হয় নাই ত? আপনি, আস্তা করুন, আপনার কোন্ কর্ম 
সম্পাদন করিতে হইবে? আপনি ন্গষিদিগের মুর্তিমতী তপস্তা, 
আপনার পদার্পণে আমা্দিগের পিতৃকুল অগ্ঠ পরিতৃপ্ত হইলেন, 
এবং কুলও পবিত্র হইল। আপনার যাহা যাহা অভিলাষ, 
আমার নিকট তাহাই গ্রহণ করুন। অন্মান হইতেছে আপনি 
যাচ্ছ! কবিতে আসিয়াছেন। তুমি, স্বর্ণ, উত্কৃষ্ট বাসস্থান, মিষ্টানস, 
সমৃদ্ধগ্রাম প্রভৃতির মধ্যে যাহা আপনার অভিরুচি হয় বলুন, 
আমি তাহাই প্রদান করিতেছি । 

ভগবান্ বলির বাকো জন্ভ্ট হইয়া কহিলেন,তুমি যাহা 
বলিলে তাহা তোমার কুলামুরূপই হইয়াছে, তোমাদের কুলে 
কেহ ব্রাহ্মণকে দান করিব বলিয়া পরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে 
নাই। তখন বামনদেব তাহাকে কহিলেন, দৈতাবাজ। অন 

কিছুই আমার প্রার্থনা নাই কেবল আমার এই পদের পরিমাণ 
ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করি। তুমি দাতা ও জগতের ঈশ্বব। 

ষাবন্মাত্র আবশ্ঠক, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রতিগ্রহ 
করিয়া থাকেন। 

তখন বলি বামনের এই বাক্য শুনিয়া! তাহাকে কহিলেন, 
আপনার বাক্য বৃদ্ধের স্তায়, কিন্ত আপনি বালক, অতএব আপনার 
বুদ্ধি অজ্ঞের তুল্য। কারণ স্বার্থবিষয়ে আপনার বোদ নাই। 
আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর, একটা দ্বীপ দান করিতে পারি, কিন্তু 

আপনি এমনই অবোধ যে, আমাকে সন্তষ্ট করিয়। ত্রিপাদভূখি 
চাহিতেছেন। আমাকে প্রসন্ন করিয়! অন্ত পুকষের নিকট প্রাথনা 

করা উচিত হয় না। অতএব যাহাতে আপনার নির্বিপ্ধে সংসাৰ 
যাত্! নির্ববাহ হইতে পারে, আপনি তাহাই প্রার্থনা করুন। 

তখন ভগবান্ কহিলেন, রাজন! ত্রিলোকীর মধ্যে যে কিছু 

প্রিয়তম অভীষ্ট বস্ত আছে, সে সমুদায়ই অবশেন্দ্রিয় ব্যন্তিব 

পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রিপাদপবিমিত 

ভূমি লাতে সন্তষ্ট হন ন!, নববর্ধবিশি একটা দ্বীপ লাভেও 

তাহার আশা পরিতৃপ্ত হয় না, তখন তিনি প্রধান সপ্তদ্বীপ 

কামন! করেন। কামনার অবধি নাই। পুরাণে শুনিয়াছি, বৈণ্য 

ও গদ প্রভৃতি রাজগণ সপ্তদধীপের 'অধীশ্খর হইয়া এবং যাবতীয় 
অর্থ, কামভোগ করিয়াও বিষয়ভোগ-তৃষ্ণার পারে গমন করিতে 

পারেন নাই। অন্তষ্ট ব্যক্তি যদৃচ্ছা প্রাণ বন্তভোগ করিয়! 
দুখে বাস করেন, কিন্ত অজিতেন্দ্ি় ব্যক্তি ব্রিলোক প্রান্ত 
হইয়াও নুরী হয় না। 

তখন বলি বামনদেবের কথা গুনিয়া হাস্ত করিয়৷ "এই লউন' 



বামন 

সর্বজ্ঞ দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুর উদ্দেন্ত অবগত হুইয়া বলিকে 

কহিলেন, বলি ইনি সাক্ষাৎ বিষু, দেবগণের কাধ্যসাধনার্থ 
কণ্ঠপের রসে অদ্দিতির গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি 
মহাবিপদ্ বুঝিতে পারিতেছ না, ইহাকে দান করিতে শ্বীকার 

করিয়া ভাল কর নাই। দৈত্যদিগের মহাবিপদ্ধ উপস্থিত। 

মায়া-বামনরূপী শ্রীহরি তোমার স্থান, পরশ্বর্ধ্য, শ্রী, তেজ, যশ, 

বিছ্ট। গ্রভৃতি অপহরণ করিয়। ইন্দ্রকে প্রদ্ধান করিবেন। বিশ্বই 

উহার দেহ, ইনি তিনপৰ্দে তিন লোক আক্রমণ করিবেন । 

তোমার সর্বস্ব বিনষ্ট হইবে। এই বামনের একপদে পৃথিবী, 
দ্বিতীয় পদে স্বর্গ, জার এই বিশাল দেহে গগনমগুল ব্যাপ্ত 

হইবে। তৃতীয় গদের গতি কি হইবে? তুমি দিব বলিয়া 
অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন দিবার আর কিছুই থাকিবে না। 

ভখন তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু নরক হইবে। যেদান দারা 

আগ্জীনোপায় নষ্ট হইয়! যায়, সে দানের প্রশংসা কুত্রাপি নাই। 

শতিতেও কথিত আছে বে, স্ত্রীধীকরণকাল, প্রাণসম্কট, হান্ত- 

পরিহাস, বিবাঁহকালে বরের গুণানুকীর্ভন, জীবিকাবৃত্তি রক্ষার 

নামত, ও গোত্রাঙ্গণের হিতসাধনের জন্য মিথ্যা কথা দৌঁষারহ 

নহে, সুতরাং এই প্রাণসঙ্কটকালে মিথ্য। বলিয়! দেহ রক্ষা কর। 

বলি শুক্রাচাধ্যের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
কহিলেন, আপনি যাহা উপদেশ দিলেন, তাহা সত্য, যাহাতে 

কোনকালে অর্থ, কাম, যশ প্রড়তির ব্যাঘাত না হয়, গৃহস্থের 

তাহাই প্রকৃত ধর্ম, কিন্ত আমি এঞহলাদের পৌত্র, দিব বলিয়। 

অঙ্গীকার করিয়াছি, এক্ষণে ধনলোভে সামান্ত বঞ্চকের ন্যায় কি 

গ্রকারে ব্রাহ্মণকে দিব না বলিব। পৃথিবী বলিয়াছেন যে, 

মিথ্যাবাদী মানব ব্যতীত আমি নকলকেই বহন করিতে সমর্থ। 

ব্রাঙ্গণকে বঞ্চনা করিতে আমার যেরূপ ভয় হয়, নরক, দরিদ্রতা, 

গ্রানচাতি কিংবা মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় হয় না। অতএব 

আমি ব্রাহ্মণকে যখন দিব বলিয়াছি, তখন প্রত্যাখ্যান রুরিতে 

পারিব না। 

শুক্রাচার্য্য বলির এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়। 
তাহাকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। তুমি অজ্ঞ 

হইয়! পাগ্ত্যাভিমান বশতঃ আমার শাসন অতিক্রম করিতেছ, 

এই পাপে তুমি অচিরে শ্রীন্রষ্ট হইবে । গুরু শুক্রাচার্ধ্য এইরূপে 
অভিসম্পাত দিলেও বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন 

তিনি বামনকে অর্চনা করিয়।৷ জলম্পর্শপুর্্বক ভূমিদান করিলেন । 

মজমান বলি বামনদেবের চরগ ধৌত করাইয়! দিয়া সেই জল 

সন্তকে ধারণ করিলেন । তখন স্বর্গে দেবতা প্রভৃতি তাহার এই 

'্হৎ কাধ্যের জন্ত প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 

শী পাশ এপ পাশ পা ০৯ পাশ তি পাশা পশাপিপীটি পাপী পিপি এ সিজজ শীপাসত ৩ রত ৮ ঝি 

দেখিতে দেখিতে ভগবান্ বামনদেবের বামনরূপ আশ্চধ্য- 

রূপে বদ্ধিত হইল। গুণত্রয় এ রূপের অন্তর্গত, সুতরাং পৃথিবী, 
আকাশ, দিক্, শ্বর্গ, বিবর, সমুদ্র, পণ্ড, পক্ষী, নর ও দেবগণ 

সকলই এ্ররূপে অধিঠিত ছিল। তখন বলি দেখিলেন, বিশ্বমৃততি 

হরির পদতলে রসাতল, পাদদ্ধয়ে ধরণী, জঙ্যাযুগলে পর্বতনিকর, 

জানতে পক্ষিগণ এবং উরুদ্বয়ে মরুদগণ, বসনে সন্ধ্যা, গুহো 

প্রজাপতি, জঘনদ্ধয়ে আপনি ও অন্থুরগণ, নাভিস্থলে আকাশ, 

কুক্ষিদেশে সপুসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্শা, ্তনদ্ধয়ে 

খত ও সত্য, মনে চন্দ্র এবং বক্ষঃস্থলে কমলা প্রভৃতিকে অব- 

লোকন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। 

তখন ভগবান্ একপদ দ্বারা পৃথিবী, শরীর দ্বারা আকাশ এবং 

বাহুদ্বারা দিক্মগুল আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় পদ 
বিস্তার করিলেন, তখন স্বর্গ তাহার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ হইল, 

কিন্তু তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। দ্বিতীয় 

পদই ক্রমে জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সত্য- 

লোক স্পর্শ করিল। দেবাদি তাহার এই অয়ঙ্কর রূপ দেখিয়। 
স্তব করিতে লগিল। 

ক্রমে বিষ্ণু আপন বিস্তার সঙ্কোচ করিয়া পুনর্বার পূর্ববৎ 

বামনমুত্তি ধারণ করিলেন। অস্ুরান্ুচরগণ তখন ইহাকে মায়াবী 

স্থির করিয়৷ ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বলি তাহা - 
দ্রিগকে নিবারণ করিয়া! কহিল, তোমরা! যুদ্ধ করিও না, ক্ষান্ত হও, 
কাল এখন আমাদের অনুকুল নহে, কালকে অতিক্রম করিতে 

কেহই সমর্থ নহে। বলির কথা শুনিয়া দৈত্যগণ বিষুপার্ষদ- 
গণের তাড়না ভয়ে রসাতলে প্রবেশ করিতে উদ্ধত হইল। 

তখন বামনদেব বলিকে কহিলেন, তুমি আমাকে তিনপাদ 

ভূমি দান করিয়াছ, আমি ছুইপদে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ 
করিয়াছি, তৃতীয় পদের পরিমিত ভূমি কোথায় আছে, দাও। 

এখন আমি তোমার যথাসর্ধস্ব আক্রমণ করিলাম, তথাচ তুমি 

গ্রতিশ্রুত ভূমিদান করিতে পারিলে না, সুতরাং তোমার এই 
পাপে নরকবান হওয়া উচিত, অতএব এখন তুমি গুরু 
শুক্রাচার্যের অনুমতি লইয়া নরকে গমন কর। 

তখন বলি ভগবানের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যে 

বাক্য বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে না, আপনি তৃতীয় পদ 
আমার মন্তকে স্থাপন করুন। ভগবান্ বলিকে এইরূপে নিগ্রহ 
করিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন। বলির এই হুর্দিশা দেখিয়া 

প্রহনাদ তথায় আগমন করিয়া ভগবানের স্তব করিতে 

লাগিলেন । | 
বলির পত্ধী বিদ্ধ্যাবলি পতিকে পাঁশবন্ধ দর্শন করিয়া ভীত 

হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি বলির সর্বস্থহরগ 



বামন 

করিয়াছেন, এক্ষণ উহাকে পাশমুক্ত করুন, বলি মিগৃহীত হইবার 

উপযুক্ত নহে, বলি অকাতরে আপনাক্কে সমগ্র পৃথিবী দান 
করিয়।ছে, কর্মদার। যে সকল লোক অর্জন করিয়াছিল, তৎ- 

সমস্তই আপনাকে অর্পণ করিয়াছে, সামান্ত ব্যক্তিও আপনার 

চরণে জল ও দুর্বাদি দারা অর্চনা! করিলে তাহাদেরও উত্তম 

গতিলাভ হইনা থাকে, আর বলির আপনার চরণে সর্বস্ব অর্পণ 

করিয়াও এই প্রকার দশাপ্রাপ্ত হওয়া বিধেয় নহে, অতএব 

আপনি ইহাকে মোচন করুন । 

ভগবান্ বিদ্ধ্যাবলির বাক্যে তাহাকে কহিলেন, আমি 

যাহাকে দয়া করিয়! থাকি, প্রথমে তাহার অর্থ অপহরণ করি, 

কারণ অর্থন্বার] মমতা জন্মে, তাহাতে মানব লোককে এবং 

আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্শমহেতু পরাধীন 

হইয়া! কৃমিকীটাদি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যখন 

নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন যদি জন্ম, কর্ম, যৌবন, রূপ, বিস্া, 
এশ্বর্্য বা ধনাদি জন্য গর্ব্ধিত ন। হয়, তাহা! হইলে তাহার প্রতি 

আমাব দয়! হইয়াছে জানিতে হইবে৷ যাহারা আমার ভক্ত 

তাহারা এ সকল দ্বারা মুগ্ধ হন না। এই দৈত্যশ্রে্ঠ কীর্ডি- 

বর্ধন বলি দুর্ভয়া মায়াকে জয় করিয়াছে, কষ্ট পাইয়াই মুগ্ধ হয় 
নাই, বিস্তহীন হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
শক্রকর্তৃক বিষম বদ্ধ, জ্ঞাতিকর্তৃক পরিত্যক্ত এবং গুরুকর্তৃক 

তিরস্কৃত ও অভিশপ্ হইয়াছে, তথাপি বলি সত্যধর্ম পরিত্যাগ 

করে নাই। অতএব বলি পরমভক্ত ও সত্যবাদী । যেস্থান 

দেবতাদিগেরও ছুল'ভ, আমি ইহাকে সেই পরম স্থান দিয়াছি। 
বলি সাবপ্রি মন্বস্তরের ইন্দ্র হইবে। যত দিন এ মন্বস্তর না 

আ'মিতেছে, তত দিন বিশ্বকর্মনির্ম্িত স্থতলে বাস করুক। 

তত্প্রতি সর্বদা আমার দৃষ্টি থাকাতে আধি, ব্যাধি, শ্রাস্তি, 
তন্দ্রা, পরাভব এবং ভৌতিক উৎপত্তি তথায় হইবার সম্ভাবন! 
নাই। তৎপরে বামনদেব বলিকে কহিলেন, তুমি জ্ঞাতিগণের 

সহিত দেবগণের বাঞ্ছনীয় স্ুুতভলে গমন কর, তোমার মঙ্গল 

হউক, ্রস্থানে তোমাকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না 

এবং আমি সর্বদা! তথায় থাকিয়! তোমাকে রক্ষা করিব। বলি 

তখন বন্কনমুক্ত হইয়া স্ুতলে গমন করিল । বামনদেব স্বর্ণপুরী 

ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এইরূপে ভগবান্ অর্দিতির বাসন! 

পূর্ণ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৮।১৪-২৪ অ*) 
বামনপুরাণে ৪৮ অধ্যায় হইতে ৫৩ অধ্যায়ে ভগবান্ 

বামনদেবের অবতার ও লীলার বিষয় বণিত হইয়াছে, 

বাহুল্যভয়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না। কেবল 

ইহাতে 'একটু বিশেষ আছে যে, ভগবান্ বামনদেব প্রথমে 

ধুর নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া! তাহাকে নিগৃহীত 
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তাহার সমস্ত রাজ্যাি লইয়া ইন্ত্রকে প্রদ্ধান করেন । 
বামনদেবের মুত্ডি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এইরূপ মুস্ি 

করিতে হয়। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে ষে-- 
"ভুজং ব্রিগোলকাযামং বক্ষ বিস্তারশোভিতম্। 
পাণিপাদং তুরীয়াংশং প্রবৃদ্ধশিরসং তথা ॥ 

উর্ববজ্বি ছ্বিতয়াযামবিহীনমুখযুগ্মকম্। 

কটশ্দিক্পার্শবনাভিযু তদদদ্ধং বামনং বুধঃ ॥ 

কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্দেবং মোহনার্থায় সর্ব্বাদা ॥৮ 

( হরিভক্তিবি” ১৮ বিলাস ) 

এই মু্তির ভূজদ্বয়ের আয়তন ত্রিগোলক, বক্ষঃ প্রদেশ বিস্তীর্ণ, 

করচরণ চতুর্থাংশ, মস্তক বৃহৎ, উরুদ্বয় ও মুখপ্রদেশ আয়াম- 
বিহীন, কটি, শ্ষিক ( পশ্চান্ভাগ ) পারব ও নাভিও স্কুল হইবে। 

মোহনার্থ এইরূপে ভগবান বামনদেবের মুত্তি স্থাপন 

করিতে হয়। 

পকর্তব্যো বামনো দেবঃ সঙ্কটে ভক্তিভাবিতৈঃ। 

পীনগাত্রশ্চ কর্তব্য দণ্তী চাধ্যয়নোছাতঃ | 

র্্বান্যামস্ত্র কর্তব্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তা ॥৮ 

( হরিভক্তিবিলাস ১৮ বি”) 
অতিসন্কটকালে ভক্তিসহকারে এই বামনমূত্তি প্রস্ত 

করিবে। এই মুষ্তি পীনগাত্র, দগুধারী, অধ্যয়নোগ্যত, দৃর্বঘল- 

শ্তাম এবং কৃষ্ণাজিনধারী হইবে। 

(ত্রি) বাময়তীতি বম-ণিচ-ল্যু। ১৩ আতিক্ষুদ্র, পধ্যায়-_. 
স্যঙ, নীচ, খর্ব, হম্ব, অনুচ্চ, অনায়ত। (জটাধর ) 

বামন, একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কাশ্ীররাজ জয়াপীড়ের 

মন্ত্রী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪1৪৯৬ ) 

ক্ষীরস্বামী, অভিনবগুপ্ত ও বদ্ধমান তাহার রচিত কবিতার্দির 

উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য ধাতুবুত্তিতে হহাকে 

বৈয়াকরণ, কাব্যরচয়িতা 'ও সজ্জনপ্রত্তিপালক বলিয়া বর্ণনা 

করিয়াছেন । অবিশ্রান্তবিগ্ভাধর ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কারস্থত্র ও 

বৃত্তি এবং কাশিকাবৃত্বি নামে কয়খানি পুস্তক ইহাব রচিত। 

লুত্রপাঠ, উথাদিস্ত্র ও লিঙ্গশুএরচয়িতা বামন আচার্য 

ও উপরিউক্ত কবি অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা নিশ্চয় বলা যায় 

না। শেষোক্ত ব্যক্তি পঞ্জিকা ও জৈনেন্ত্রের মত উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। 

বামন, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার । ১ উপাধিন্ায়সংগ্রহরচয়িতা | 

২ খাদ্দিরগৃহ্হ্ত্র-কারিকা-প্রণেতা। ৩ তাঁজিকতন্ত্র, তাজিক 

সারোদ্ধার,বামনজাতক ও স্ত্রীজাতক নামক কয়খানি জ্যোতিশান্ত- 

রচয়িতা। ৪ বামননিঘণ্ট, বা নিঘণ্ট, নামক গ্রস্থপ্রণেতা । 



বামনদ্বাদশীব্রত 

৬ বলিকথাগাথা- 

রচয়িতা । পরিশেষথণ্ডে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বৎস 
গোত্রীয়। বাসুদেব, কামদেব ও হেমাত্রি নামক পণ্ডিতত্রয় 

ইহার যোগাসস্তান। ৭ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসাশাস্তরবেত্তা । 
চারিত্রসিংহ ইঞ্ঠার মতের গ্রাধান্ত দর্শাইয়াছেন। 

বামন) ১ চট্টলের অন্তর্গত একটা গ্রাম । ( ভবিষ্যব্র" খণ ১৫৩5) 

২ ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী অগ্রতোলা হইতে ১ যোজন 

পশ্চিমে অবস্থিত একটা গ্রাম। ( দেশীবলী ) 
৩ বিশালেব অন্তর্গত একটা গ্রাম । (ভবিষ্যব্রণ খ” ৩৯1৫৩) 

বামনআচার্ধ্য করগ্কবি সার্ববভৌম, ১ প্রাকৃতিক! ও 
প্রাকৃতপিঙ্গলটীকা-রচয়িতা । ২ প্রতিহারস্থত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ- 

প্রণেত। খ্যাতনাম! পণ্ডিত বরদর|জের পিতা । 

বামনক (ব্রি) ক্রৌরচদীপন্থ পর্বতভেদ | (লিঙগপুণ ৫৩1১৪) 

বামনক্ষেত্র) ভোজের অন্তর্গত একটা তীর্থস্থান। (ভবিত্র“খ২৯/৯) 

বামনকাশিকা (ত্ত্রী) বামনরচিত কাশিকাবৃত্তি। 

বামনজয়াদিত্য (পুং) কাশিকাবৃত্তির টীকাকার। 

বামনত্ব (ক্র) বামনস্ত ভাবঃ ত্ব। বামনতা; বামনের ভাব ঝা 

ধর্ম, অতি ক্ষুদ্রত্, নীচত্ব। 
বাঁমনতত্ব, একখানি তৰগ্রস্থ। 
বামনদত্ত, সদিৎএ্রকাশ-প্রণেত| । 
বাঁমনদেব, একজন কবি। [ বামন দেখ ] 

বামনদ্বাদশী (জী) বামনদেবতাক দ্বাদশী ব্রুতবিশেষ । 
বামনদ্বাদশী ব্রত (ক্লী) বামনদেবতাকং দ্বাদশীব্রতং | শ্রবণা- 

দ্ণীতে কর্তব্য বামনদেবের ব্রতবিশেষ ৷ ছাশীর দিন বামন- 

দেবের উদ্দেশে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, এইজগ্য ইহাকে 

বামনদ্বা্শী ব্রত কছে। হরিভক্তিবিলাসে এই ত্রতের বিধান 

এইরূপ বনিত হইয়াছে _- 
«“একাদশ্ঠ।ং নিরাহার্ঃ স্থিত! চৈবাপরেহহনি । 

ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানস্ত শরণাগতবতসল ॥ 

একাদিগ্কাং রজন্তাং ব! দ্বাদশ্ঠ।ং বাচ্চয়েছ প্রতুম্। 

সব্ণরূপ্যময়ে পাত্রে তাম্রবংশময়েহপি বা। 

কুগ্ডিকাং স্বাপয়েখ পার্থে ছত্রিকা পাছুকান্তথা ॥ 

শুভাঞ্চ বৈষবীং যষ্টিমক্ষসত্রং পবিত্রকম্। 

পৃশ্পৈণীন্বৈ ফলৈধূপৈ বাঁমনং চার্চয়েদ্ধরিম্ ॥ 
নানাবিধৈশ্চ নৈবেৈর্ভক্ষাভোজোগুড়োদনৈ: | 

জাগরং নিশি কুব্ব।ত গীতবাদিত্রনর্তনৈ£ | 

এবমারাধ্য দেবেশং প্রভাতে বিমলে সতি। 

. আদাবর্ঘযং গ্রদাতব্যং পশ্চান্দেবং প্রপূজয়েৎ। 

নারিকেলেন শুভ্রেণ দগ্যাদঘ্যধ পূর্বববৎ ॥” (হরিভ” বি” ১৫) 

এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হ্য়। 

শ্রবণ ছ্বা্শশী কহে। অতএব পার্বপরিবর্তন একাদশীতে উপবাসী 
থাকিয়া! এই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর 

ভাত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীকে 

নিশাভাগে বা পরদিন দ্বাদশীতে বামনদেবের পুজা! করিবে। 
স্বর্ণ, রৌপ্য, তার বা বংশ ইহার মধ্যে যে কোন একটা দ্বারা 
পাত্র প্রস্তুত করিয়া তামকুণ্ড স্থাপন করিবে এবং বামপার্ে ছত্র, 

পাদুকা, উৎকৃষ্ট বেণুযষ্টি, অক্ষহ্ত্র ও পবিভ্রকস্থাপন করিতে 

হয়। গন্ধ, পুষ্প, ফল, ধূপ, নানাবিধ নৈবেস্ক, ভোক্ষভোজা 
ও গুড়োদন প্রন্ৃতি দ্বারা বামনদেবের পুজা করিতে হয়। এবং 
নৃত্য গীতাদি দ্বার! রাত্রি জাগরণ কর! আবশ্তক। প্রথমে 
বামনদেবকে অধ্য দিয়া তত্পরে পুজা করিতে হয়। এই 
অর্ঘ্যে একটু বিশেষ এই যে শ্বেত নারিকেলোদক দ্বারা অর্ধ্য 
দিতে হয়। 

নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্থ্য দিতে হইবে । অধ্্্যদানমন্ত্র-_ 

প্বামনায় নমস্ত্ভ্যং ক্রাস্তিভূবনায় চ। 

গৃহাঁণার্ধ্যং ময়। দত্তং বামনায় নমোহস্ত তে ॥ 

বামনায় অর্থযং নমঃ।” 

তৎ্পরে পাদছয়ে মত্গ্তের) জানুদয়ে কৃর্ের, গুহো বরাহের, 

নাভিতে হৃসিংহের, বক্ষঃস্থলে বামনের, কক্ষদ্বয়ে পরশুরামের, 
ভুজদয়ে রামের, মন্তকে কৃষ্ণের ও সর্বাঙ্গে বুদ্ধ ও কন্ধীর .অর্চন। 

করিবে। “ও মৎ্স্তায় নমঃ পাদয়োঃ” ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে 
হইবে। তৎপরে “তু সর্ধবেভো আযুধেভ্যো নমঃ? বলিয়৷ আঘুধ- 
সমূহের পূজা করিবে। তৎপরে যথাবিধানে মহাপুজ1 করিয়া 
শক্ত্যনুসারে আচাধ্য ও দ্বিজগণকে মন্ত্রপাঠপুর্বক দান করিবে, 

এবং তাহারাও উক্ত দ্রব্য মন্ত্র পাঠ পূর্বক গ্রহণ করিবেন । 

“মত্স্তং কৃম্মং বরাহঞ্চ নরসিংহঞ্চ বামনম্। 

রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্ ক্রমান্দৌ বুদ্ধকক্কিনৌ ॥ 

পাদয়োর্জানুনোগু'হে নাভ্যামুরসি কক্ষয়োঃ | 

তুজয়োমুদ্ধি, সর্বাঙ্গেঘর্চয়েঘ|যুধানি চ॥ 

মহাপুজাং ততঃ কৃত গোমহীং কাঞ্চনাদিকম্। 
শন্ত্য চাধ্যায় দাতব্যং ত্রাঙ্মণেভ্যন্য মন্ত্রতঃ। 

্রাঙ্মণশ্চাপি মন্ত্রেণ গ্রতিগৃহ্নাতি মন্ত্রবিৎ। 

দদাতি মন্ত্রতো হোব দাতা ভক্তিসমন্থিতঃ ॥” 

( হরিতক্জিবিলাস ১৫ বি") 
ব্রতী দ্ানকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়। দান করিবেন। 

দাঁনমন্ত্র-. 

“বামনে! বুদ্ধিদো! দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়মূ। * 

বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ &” , 



৮৮-- -৮ 

বামনঘাদশীব্রত [ ৩৩৬] বাঁমনীয় 
শির শশা শি 

যিনি বিধিপূ্কক এই রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল 
প্পেি্পীশ শি শি শী শিক পপ শিপ পেশি সী 

(নি এই দান গ্রহণ করিবেন, তিনিও উক্ত মত পাঠ করিয়া 
লইবেন। প্রতি গ্রহ্মন্ত্র-_ প্রকার স্থুখ সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি পিতামাতার 

প্বামনঃ প্রতিগৃহ্বাতি বামনে বৈ দদাতি চ। উদ্দেশে এই ব্রতফল অর্পণ করেন, তিনি কুলব্রাতা হইয়া পিঠ 
বামনস্তারকো| দ্বাভ্যাং তেনেদং বামনে নমঃ |” খণ হইতে উত্তীর্ণ হন। এই ব্রতকারী হরিধামে গমন করিয়া 

ততৎ্পরে দধিসংযুক্ত ঘ্বৃত প্রাশনপুর্বক প্রথমে দ্বিজাতি- | সপ্ুসপ্ততিযুগ তথায় বাস করেন, পরে আবার এই পৃথিবীতে 
গণকে ভোজন করাইয়া পরে বন্ধুগণেব সহিত নিজে ভোজন জন্মগ্রহণ করিয়৷ রাজা হইয়া থাকেন। (হরিভক্তিবি” ১৫ বিণ) 

করিবেন। বামনপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই ব্রতবিধি ; বামনপুরাঁণ (কী) অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণবিশেষ । 

বণিত হইয়াছে। [ পুরাণ শব্দ দেখ ] 

রঙ্গবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, দ্বাদশীর দিন প্রভাত ৰ বামন, নিশ্বার্কস্প্রদায়ের একজন গুরু । ইনি রামচন্দ্র ভাটের 
কালে নদীসঙ্গমে যাইয়া সঙ্কপ্প করিতে হইবে, পরে একমাযা | শিষ্য ও কৃষ্ণতট্টের গুরু । 

প্রমাণ স্বব্ণদ্ধারা বা শক্ত্যম্থসারে বামনদেবের মুস্তি নির্মাণ, বামনভট্ট) বৃহদরত্তাকর ও শবরদ্ধাকর নামক অভিধান প্রণেতা । 

করিয়া কুস্তৌপরি সুবর্ণ পাত্রে স্থাপন করাইয়া স্নান ক্রাইয়া ইনি বংস্তগোত্রীয় কোবটিষজনের পুর ও বরদাগ্নিচিতের পৌত্র। 

নিয়োক্তরূপ পুজা করিবে। বাঁমনভট্টবাঁণ, রঘুনাথচরিত ও শৃঙ্গারডূষণ নামক ভাণ প্রণেত| | 

বামনপুঞ্জন প্রণলী-_ বাঁমনবৃত্তি (ক্র) বামনচরিত কাশিকাবৃত্তি। 
পাদদ্ধয়ে গু বামনায় নমঃ, কটিতে গু দামোদরায় নমঃ, বামন ব্রত (ক্রী) বামনদেবতাকং ব্রতম্। ঝামন দ্বাদশী ব্রত। 

উরুযুগলে শু শ্রীপতয়ে নমঃ, গুহে গু কামদেবায় নমঃ, জঠরে | বামনসিংহরজমণিদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। 
পু বিশ্বরূপিণে নমঃ, হত্প্রদেশে গু যোগনাথায় নমঃ, ক%দেশে ; বামনসিংহরাঁজ, একজন হিন্দুরাজ। ইনি দাক্ষিণাত্যে রাজ 

& শ্রীপতয়ে নমঃ, মুখে ও পঙ্কজাক্ষায় নমঃ, মস্তক গু সর্ধাত্মনে । করিতেন । 

নম:, এইরূপে পুজা করিয়া! পরে ভগবান্ বামনদেবকে পুজা বামনসুক্ত (কী) বৈদিক স্তোত্রতেদ | 
করিয়া বস্ত্রে আচ্ছাদন এবং নারিকেল ফল দ্বারা অর্থ দিবে। * ; বাঁমনস্থলী, বোম্বাইপ্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অস্ত- 

নিয়োক্ত মন্ত্রে অর্থ দিতে হয় । অর্থা মন্্-_ গত একটা প্রাচীন জনপদ । বর্তমান নাম বন্কলি বা বনস্থলী | 

| 

র 

গু নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণ সংজ্ঞক। ৃ জুনাগড় হইতে ৮ মাইল দুরে অবাস্থত। এখানকার লোকে 

ূ 
| অধৌঘসংক্ষয়ং কৃত্বা প্রেতমোক্ষপ্রদো ভব ॥ এখনও বামনরাজেব প্রাসাদাবশেষ বলিয়া! একটা স্থান নিবূপণ 

অর্থা দিবার পর ব্রাহ্ধণকে ছত্র, পাছ্ুকা, গো ও কমগুলু করিয়া থাকে । উত্ত বামনবাজের রাজধানী, অথবা বামণাঁব- 

দান করিতে হয়। রাত্রিকালে নৃত্য গীতার্দি দ্বারা রাত্রি তারের পবিত্র তীথক্ষেত্র হইতে এই স্থ/নের এদিদ্ধি স্বাকাব 

জাগবণ বিধেয়। ছ্বাদশীর মধ্যে ত্রাঙ্গণকে ভোজন করাইয়া কর! যাইতে পারে। একসময়ে এই স্থান রাজা গ্রাহবিপুব 

নিজে পাঁরণ করিবে। দ্বাদশী থাকিতে থাঁকিতেই পারণ ! রাজধানী ছিল। স্বন্দপুরাণান্তর্গীত প্রভাসথণ্ডেও এই প্র!চান 

করা বিধেয়। ৰ জনপদের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 

হি উই নন স্বামিন্ ( পুং) একজন গ্রাচীন কবি। 

* স্গৃহীত্ব। নিয়মং প্রতিরগত্ব। সদাশ্চ সঙ্গমে । | বামনা (ত্্ী) অপ্গরোভেদ | 

লৌধর্ণং ধামনং কৃত্বা' সৌবর্ণম।যকেন ব1॥ _ পু 

যথা শক্ত্যাথ বিত্তন্ত কুস্তে।পরি জগৎগতিম্। বামনাচাধ্য (পুং ) আচাধ্যভেদ, একজন বিখ্যাত টাকাকার। 

র্ণপাত্রে স্থাপরিস্ব। মন্ত্রেরেতৈশ্চ পুজয়েৎ ॥" বামনানন্দ, কোকিলারহস্ত ও শ্তামলা-মন্ত্রসাধন প্রণেতা । 

ততে। হামনপু্া মত. বামনিক। (ক্্রী) ১ খর্বাকারা স্ী। ২ স্বন্দানুচরমাতৃভেদ | 

ও বাষনায় নম: পদৌ কটিং দ[মোদরয় চ। বাঁমনী ( ত্রি)১ খর্বাস্ত্রী। ২ ঘোটকী। ৩ যোনিরোগভেদ । 

উর গ্রাপতয়ে গুহং কামদেষায় পূজয়েৎ ॥ বাম নাকৃত (ত্রি) মর্দনদ্বার! সষ্কোচিত। 

পৃজয়েজ্জগতাং পত়ারুদরং বিশ্বধারিণে। রর নি রঃ 

হৃদয়ং যোগনাধায় কং প্রীপতয়ে নমঃ ॥ বাঁমনীতি (পুং) ধনের নেতা । “ভবান্নীতিরুত বামনীতিঃ 

নূনীয়ানাং ধনানাং নেতা মুখ্চ পদ্বজাক্ষায় শিরঃ সর্ববাক্মনে নমঃ। ( খ্ক ৬৪৭1৭ ) 'বামনীতি বামানাং 

ইথং সংপুজা বাসোভিরাচ্ছদ্য চ জগদ্গুরুম্। 
পপ পা 

দদ্যাৎ মুস্র্ধয়। চারখ্যং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ ॥” ভব” (সায়ণ ) র্ র্ 15901 15 7// | 

( হরিসক্তিবি* ১৫ বি.) ) বামনীয় ( ত্রি) বক্র ২৯১০৮ ৫৫ 
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বামনেত্র (কী ) বর্ণনাসে বামং নেত্রং পশ্ঠং যেন। দীর্ঘ ঈকার। 
“ঈ স্তিমর্তিম হামায়! লোলাক্ষী বামলোচনম্।” (বর্ণা- 

ভিধানতন্্র ) ২ বামলোচন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ সুন্দরী স্ত্রীমাত্র। 

বামনেন্্রস্বামিন্ (পুং) আচার্যাভেদ। ইনি তববোধিনী- 

প্রণেত৷ জ্ঞানেন্ত্র সরস্বতীর গুরু । 
বামনোপপুরাণ, উপপুরাণতেদ । 
বামভাজ্ (ত্রি) বামং তজতে তজ-থি। ধনভাগী। “সখা- 

য়ন্তে বামভাজঃ স্তাম” (খক্ ৩৫৫২২) “বামভাজঃ সর্ব 

বননীয়ধনভাগিনোভবেম+ ( সায়ণ ) 

বামভৃৎ (শ্রী) ইষ্টকাভেদ?। ( শতপথব্রাণ ৭৪ ২৩৫) 

বামমা্গ €পং) বামঃ মার্গঃ। বামাচার। 

বামমালী (পুং) সহ্াদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ? ৩১৩৭) 

বাঁমরথ ( পুং) খষিভেদ। ( পা" 81১1১৫১) 

বামরথ্য (পুং ) বামরথের গোত্রাপত্য | (পা; 8১১৫১) 

বামলুর (পুং) বামং যথাতথা লুনাতীতি লু বাহুলকাৎ রক্। 

বলীক, উইটিপি। 
“জটাটবী কোটরাস্তঃ কৃতনীড়াগ্জাশ্চ যে। 

প্ররূঢ় বামল্রাঙ্গাঃ ননাযুনদ্ধাস্থিসঞ্চয়াঃ ॥৮ (কাশীখণ্ড ২২১৯) 

বামলোচন (ক্লী) বামনেত্র। 
বামলোচন! (ত্ত্রী) বামে চারুণী লোচনে যন্তাঃ। স্ত্রীভেদ। 

নাগ্রি শুষ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ। 

নান্তর্কঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ (হিতোপ ২১৫৯) 

বামশিব ( পুং) কথাসরিৎমাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ | 

বামবেধশুদ্ধি €ত্ত্রী) বামে প্রতিকূলে যে বেধস্তঘবিষয়ে গুদ্ধি- 

ধিশোধনং, ব| বামেন বিপরীতেন বেধেন শুদ্ধিঃ। জ্যোতিযোক্ত 

চত্রশুদ্ধি বিশেষ। এই বামবেধ শুদ্ধির বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ 

লিখিত হইয়াছে। যাহার যে রাশি সেই রাশি হইতে দ্বাদশ, 

চতুর্থ ও নবম গৃহস্থিত চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলেও যদি শুক্র, শনি, মঙ্গল, 

বৃহস্পতি ও রবিষুক্ত গৃহ হইতে সপ্তম গৃহে অবস্থিত থাকেন, 

তাহা হইলে বামবেধশুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে বিরুদ্ধ চক্দ্রও 

গুভফলদাত। হন। আরও এ বিরুদ্ধ চন্দ্র, শুক্র, শনি, কুজ, 

বৃহস্পতি ও রবিষুক্ত গৃহ হইতে দশম, পঞ্চম ও অষ্টম গৃহে অব- 

স্থিত হন, ও স্বীয় রাশি হইতে যথাক্রমে অষ্টম, পঞ্চম ও দ্বিতীয় 

গৃহগত হইয়্ও শুভফলদাত! হইয়া থাকেন। * 

7 + *দিতশনিকূজজীবা কান্ত ইন্দুন'রাগাং 

রায়হৃখনঘমন্তেহপীষ্ট্দাত! তখৈষাম্। 

খনুখজিধনগশ্চেন তুপুত্রার্থগোইপি 

প্রচুরশুভফলং স্তাদ্ বামবেধেন শুদ্ধিঃ1 

লাতক্রমন্থপক্রবু স্থিতঃ শোভনে| নিগদিতে দিবাকর; । 

খেচয়ৈঃ স্বততপোজলাস্ত্যগৈর্বা|কিতিধদি ন বিধ্যতে তদা। 

০ পাপী পপ 

পাপা 

শি স্পট পপ ১ পেজ পপ পাশপাশি 

বাঁমা (স্ত্রী) বমতি সৌনাধ্যং ইতি বম জলাদিত্বাদণ, টা, যন্থা 

বমতি প্রতিকূলমেবার্থং কথয়তি বা বামৈঃ কামোহস্তাস্তা ইতি 

অর্শ আদিত্বাদচ.। সামান্া স্ত্রী, স্ত্রী মাত্র । 

দ্লিষ্যতি কামপি চুষতি কামপি রময়তি কামপি বামাম্। 

পশ্তাতি সন্মিত চারুপরামপরামন্গচ্ছতি বামাম্ ॥” 
(গীতগোবিনা ১।৪৬) 

২ হুর্গা। 

পবামং বিরুদ্বরূপঞ্চ বিপরীতস্ত গীতয়ে। 

বামেন সুখদ| দেবী বাঁধা তেন মনত বুধৈঃ ॥৮ (দেবীপুণ ৪৫০) 

বামাক্ষি (ক্লী) বামমক্ষি। ১ বামচক্ষু। ২ দীখ ঈকার। 

দকপূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং। 

ৰীজস্তে মাতরেতত্তিপুরহরবধু ত্রিঃ ক্কুতং যে জপস্তি।” (তত্ত্রসার) 

৩ সুন্দর চক্ষু। 

বাঁমান্ষী (স্ত্রী) বামে মনোহরে অক্ষিণী যন্তাঃ। বচ, সমাসাস্ত: 

ডীষ। বামপোচনা, স্ত্রী মাত্র। 

বামাচার (পুং) বামো বিপরীতে! বেদবিরুদ্ধো বা আচারঃ। 

তন্ত্রোস্ত আচার বিশেষ । 

“পঞ্চতন্বং খপুষ্পঞ্চ পুজয়েৎ কুলযোধিতম্। 

ৰামাচারে। ভবেত্তত্র বাম! ভূত! যজেও পরাম্ ॥”(আচারভেদ তন) 

পঞ্চতত্ব ( মগ্চ, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুন ) এই পঞ্চমকার 

ও খপুষ্প (রজন্বলা স্ত্রীর রজঃ) গ্থারা কুল স্ত্রীর পুজা এবং বামা 

হইয়া পরাশক্তির পূজা করিতে হয়। তাহা হইলে বামাচার 

হয়। যাহারা বামাচারী হইবেন, তাহারা এইরূপ বিধানে 

কাধ্যাদি করিবেন। ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের প্রক্ৃতিথণ্ডে লিখিত 

আছে যে, যাহারা এই আচার অনুসারে চলিবেন, তাহাদের 

নরক হুইবে। 

দান জন্মরিপুলাভখজিগশ্চক্্রম; শুভফল গ্রদস্তণ]। 

বাতাস] ম্বৃতিবনধুধর্মগৈ বিধাতে ন খিবুধৈরদি রহঃ ॥ 

বিক্রমায় রিপুগঃ গুভঃ কুজ? ক্তাতদাস্ত্য ুতধর্মগৈং থগৈঃ। 

চেন্নবিদ্ধ হনসথনুরপ্যসৌ কিন্তু ঘর্ম ঘবণিন! ন বিধাতে ॥ 
্বাদুশক্রমৃতিখায়গ: শুভোজ্ঞত্তদ। ন খলু বিধ্যতে যদ| ৷ 

জাত্মজত্রিনধকা দ্যনৈধনপ্রাত্তাগৈধিবিধুভিনভশ্চরৈঃ ॥ 
থায়ধন্মতনয়হ্যনস্থিতে। নাকনায়কপুয়োহিতঃ শুভ: | 

বি+ফরন্ধ খললত্রিগৈর্দ। বিধাতে গগনচারিতিনছি ॥ 

আন্তাই্টমতপোবায়য় গে! 

ঘিদ্ধ আশ্ষজদশোভনঃ শ্মৃতঃ। 

সৈধনান্ততমুকর্ণাধর্দ-ধা 

লাতবৈরিসহদস্থপেচরৈঃ ॥ 

এবমব্র খচরব্যধাস্থিত| সংফলং নহি দিপত্তি গোচরে। | 

ঝামঘেধবিধিনা তু পোতন। অপ্যমী গুভফলং দিশত্ত্যলম্। (জ্যোতিত্বত্ব) 



সস পাশ সপ শনি ছি 

পস্বধর্মরহিত। বিপ্রা বেদান্তসেবিনঃ সদ! । 

রষ্টাচারাশ্চ বামাম্চ তে যাস্তি নরকং ধ্রবম্ ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু প্রকতিখ* ২৪ অ? ) 

কিন্তু তন্ত্রে এই আচারের প্রশংসা দেখিতে পাঁওয়! যায়। 

প্চত্বারো দেবি বেদাগ্ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ। 
বামাগ্যাস্্য় আচার! দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৮। (নিত্যতন্ত্র) 

প্সর্বেভ্যশ্চোতিমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহণ্। 

বৈষ্ণবাহ্ত্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমৃত্তমম্ ॥ 

দক্ষিণাতুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। 
সিদ্ধান্তাছৃত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি ॥” 

( ঝুলার্ণবতন্ত্র ২ খণ্ড) 

চারি বেদে পশুভাব প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেদবিহিত আচার 

বা বৈদিক আচারই তাগ্রিক মতে পশ্বাচার এবং বামাদি 

যে তিনটা আচার তাহ! দিব্য ও বীবভাঁবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 

বামাদ্দি যে আচার তাহ! দিব্য ও বীরাচার। আচারেব মধ্যে 

বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার এবং বৈষবাচার 

হইতে শৈবাচার, শৈব হইতে দক্ষিণাচার, দক্ষিণ হইতে 

বামাঁচার, বাম হইতে সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্ত হইতে কৌলা- 

চার শ্রেষ্ঠ। 

বামাচার মতে মগ্যার্দি দ্বার দেবীর অগ্চনা কবিতে হয় সত্য, 

কিন্তু উহা সকলের পক্ষে বিধেয় নহে । ব্রাহ্মণ বামাচারী হইয়! 

দেবীকে মস্ত ও মাংস নিব্দেন এবং নিজে সেবন করিবেন না। 

গ্' এন দগ্তাৎ ব্রাঙ্গণো মগ্থং মহাদেব্যৈ কদাচন। 

বামকামো ব্রাঙ্গণোহি মগ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥” (€তত্ত্রসার) 

কুলন্ত্রীর পুজা, মগ্থমাংসাদি পঞ্চতত্ব ও খপুষ্প ব্যবহার 

ধামাচারের প্রধান লক্ষণ *। মগ্যাদি দান ও সেবন বাঁমাচারী- 

দিগের প্রধান কর্তন্য ৷ তৎপরে বামাম্বরূপ! হইয়া পরমাশক্তির 

পুঁজ! আবশ্ঠক। ইহার অন্তরূপ করিলে দিদ্ধিলাভ হয় না?। 

্ রাত্রিতে গোপনে কুলক্রিয়া এবং দিবাভাগে বৈদিকক্রিয়া 

সাধনের বিধান আছে। বামাচারী কৌলগণ চিত্ররূপ পুষ্প, 

প্রাণরূপ ধৃপ, তেজোবূপ দীপ, বাযুরূপ চামর প্রভৃতি কল্িত 

উপাচার দ্বারা আন্তরিক সাধনা করিয়া থাকেন। ইহার 

নাম অন্তর্ধাগ । যট্ডক্রভেদ এই অন্তর্ধাগের প্রধান অঙ্গ 

[ ষ্চক্র দেখ । ] 

অন্তর্ধাগ সাধনে প্রবৃত্ত বীবাচ!রী বা বামাচানীরা মছ্থ- 

_ শি কাশী ীশাশিশীেশীীশি ২ পাস্পিস্পাপাশি শাতিশশ 

* "গঞ্চতইং খপুম্পঞ্চ পুজয়েৎ কুলযে।ধিতম্। 

ব।ম।চারো। ভবেত্তত্র বস। তু ্ব। যজেৎ পরাম্॥” (আচারভেদতস্তর) 

1 “মদ্যং মাংসক মতস্ঞ মুদ্রমৈথুদমেব চ। 

মকারগঞ্চক-ঞ্িব মহাপাভকনাশনম্ ৪” ( শ্তামারহন্য ) 

২৬11 ৮৫ 

পি পান সি ৫০ ৯৩ 

মাংসাঁদি দ্বারা তগবতীয় অর্চন1 করিয়া থাকেন। কুলার্ণবে 
এরূপ মাধক দেবীর প্রি বলিয়া উদ্ত হুইয়াছে। এমন কি, 
সকলকেই কুলশীন্্রকারগণ মগ্ঘমাংসদ্বারা পুজার বিধি 
দিয়াছেন, 

“শৈবে চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গতদর্শনে । 

বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কলামুখে তথ৷ ॥ 
সদক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিষু পার্ব্বতি। 

বিনালিপিশিতাত্যাঞ্চ পুজনং বিফলং ভবেৎ ॥৮ (কুলীর্ণব ) 

কুলার্বে আরও লিখিত আছে যে, শুরা শক্তিম্বরূপ, মাংস 

শিবন্বরূপ এবং ও শিব শক্তির তক্তলোক স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ %। 

এদেশে বীরাচারীরা সাধারণতঃ চক্র করিয়! উপাসনা করে। 

এই চক্রনির্্মাণ-গ্রণালী এইরূপ,_সাধকেরা চক্রাকারে বা 

প্রেনীক্রমে আপনাপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ 

দিয়া যুগ্মক্রমে ভৈরব-ভৈরবী ভাষে উপবেশন করে। তাহারা 

দলমধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কাঁলী বিবেচনা করিয়! মদ্য- 

মাংস যোগে তাহার অগ্চন1 করিয়া থাকে । কিরূপ স্ত্রীলোককে 

এরূপে পুজা করিতে হয়, তন্ত্রে তাহ! গিখিত আছে £-- 

*নটী কাপালিকী বেশ্ঠা রজকী নাঁপিতাঙ্গনা । 

্রাহ্মণী শূদ্রকন্তা চ তথা গোপালকগ্তকা ॥ 

মালাকারস্ কন্তা চ নবকন্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ। 

বিশেষবৈধদ্ধযুতা! দর্ববাএব কুলাঙ্গন! ॥ 

রূপযৌব্নসম্পন্না শীল-সৌভা গ্যশাপিনী । 
পৃজনীয়া গ্রযত্রেন ততঃ সিদ্ধির্ভাবেদ্ঞ্রবম্॥” $ 

( গুপ্তলাধনতন্ত্ব ১ম পটল) 

চক্রগত পরপুরুষেরাই এ সমস্ত কুলক্্রীর পতি, কুনধর্ে 

বিবাহিত-পতি পতি নছেন।থ পুজাকাল বিনা অন্ত সময়ে 
শে লপ পশ্পশিশিপাহিচ 

| তগ্ত্রের এই ব্যাখ্যা! খূষ্টধর্শশান্ত্র বাইবেলেও আছে। শাতেরা যেমন 

শিধকে মাংস এবং শক্তিকে মদ বলেন, সেহরূপ পোমান কাখালিক্ থ.ষ্টানেরাও 

যাণড খষ্টের র্তকে ম্দ্য বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। 

$ রেবতীতান্ত্রে চগ।লী, যধনী, যৌন্ধ, রজকী প্রস্তুতি চৌধাটপ্রকার কুলনত্রীর 

উল্লেখ আছে। নিরত্তরতস্থবকার বলেন, এ সকল শব্দ ব্ঁঘোধক নহে; 

উহার |বণেষ বিশেষ কাধা|নুষ্ঠানের গখআপক। 

"প্গাদ্রব্যং মমালোক] রজোইবদ্াং প্রকাশয়েহ। 

পর্বববর্ণো্তব! রম্য। রজকী স| প্রকীন্তিত| ॥ 

আফ্মানং গোপয়েদ ঘ। চ সর্ববদ। পশুলঙ্কটে। 

সর্ববর্োস্ভব। রম্য। গোগিনী স। প্রকাপ্তিত। ৪” 

থু “আগমোজ পাত: শঙ্জুরাগমে[ভপাতগু ক: । 

স গতি? কুলজায়াশ্চ ন +]ভশ্চ বিব1হ 5 ॥ 

বিবহিতপতিত্যাগে দুধণং ন পুগ। চান 

বিবাহিতং পতিং নৈব তাজোদ্বেণে। গবণ্দ ৭৪” ( নিরত্তরতন্ত ) 

(নিরুত্তরতস্ত্র ) 



পরপুরুকে: হাদয়ে স্থান দিবে না. । বরং বস্তার তান: সকলকে 

পরিতোষ করিবঝে। ॥ 

সাক্ষাৎ কালীম্বরূপা পূর্বোক্ত কুলনারীকে পুজা করিয়া 

বামাচারীরা মগ্যাদি শোষণপূর্ব্বক পান করিয়! থাকেন । প্রাধ- 
তোষিনীতঙ্ত্রে লিখিত আছে ললাটে সিন্দূরচিহ্ন ও হস্তে মদিরাসব 

ধারণ করিয়৷ গুরু ও দেবতার ধ্যানপূর্বক তাহা পান করিবে। 

স্থরাপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া তদগত ভাবে ম্গ্যপাত্রের এইরূপ 

বন্দনা করিতে -হয় -- 

শশ্্রীমট্ৈববশেখর প্রবিলসঙ্চন্তরীমৃতপ্লাবিতম্ 

ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীম্রগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতম্ । 
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃতম্ 

বন্দে শ্রীপ্রমথং করাধুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্॥” (শ্ামারহস্ত) 
এইরূপে বিশেষ বিশেষ মন্দার! পাঁচ বার পাত্রের বনানা 

করিয়া পাঁচ পাত্র মগ্ত গ্রহণ করিবে । যে পথ্্য্ত ইন্দ্রিয় সকল 
চঞ্চল ন! হয়, সে পধ্যস্ত পান করিতে থাকিবে, তদনস্তর 

চক্তরীর্দের কল্যাণ ও তাহাদের বিপক্ষ বিনাশ উদ্দেশ্টে শাস্তিস্তোত্র 

পাঠ ও পরে আননস্তোত্র পাঠ করিয়া কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। তার পর আনন্দোললাস ।--কুলার্ণবে ৫ম খণ্ডে উহ 

লিখিত আছে । বাহুল্য ভয়ে সে সকল গুহাতিগুহা ব্যাপার 

লিখিত হইল না। [ বীরাচারী দেখ। ] 
বামাঁচারিন্ (ত্রি) বামাচারঃ অক্যর্থে ইনি। বামাচারযুক্ত, 

যাহার! বামাঁচার অবলম্বন করিয়াছেন । 

বামাগীড়ন ( পুং) পীনুবৃক্ষ। (শবচ”) 

বামাবর্ত (ব্রি) বামেন আবর্তঃ। বামদিক্ হইতে আবর্তনযুক্ত, 
বামদিক্ হইতে প্রত্যাবর্তন । 

বামাবর্তফল। (পুং) খন্ধি। ( বৈগ্ভকনিণ) 
বামাবর্ত। (স্ত্রী) আবর্তকীলতা ৷ (রাঞ্জনিণ) 
বামিকা (ত্ত্রী) বামা-স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। 

প্বহ্ব্স্ত চ্ডিক! দেব্য| বমিকা মূর্তয়ঃ স্থৃতাঃ। 

লক্গ্যাত্ত বামিকা মু্তিরুক্তা দহনতৈরবী ॥” 

( কালিকাপু” ৭৭ অ) 

বামিন্( তি) ১ বমননীল। ২ উদিগরণণীল। (তৈত্তিস? ২।৩/২1৬) 
৩ বামাচ।রী.। 

বামিনী (জী) যোনিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ-- 
“বড়হাৎ্ সঞ্তবাত্রাদা শুক্রং গর্ভাশয়ান্মরুৎ | 

বমেৎ সরুজ্ নীরুজো বা যস্তাঃ স! বামিনী মতা ॥” 

চণ্ডিক। 

পাপে পপি পাপাপাালাসদ শী পাপ 

1 "পুজকাগং বিনা নান্তং পুধ্ষং মনগ। স্পৃণেৎ। 
পৃজ।কলে চ দেবেশি বেশ্তেব পরিতোবয়েং ॥* ( উত্তরতস্্র) 

( বাগভট উ* ৩৩ অপ) 

যদি নারীর র্ভাশয় হইতে ছ ছয় বা ্  রাত্রে শুক্র বেদনার 

সহিত বা বেদনারহিত হইয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
বামিনী কছে। 

বামিয়ান্, আফগানস্থানের সীমাস্তস্থিত একটা শৈলমালা, চীন- 
পরিব্রাজক এখানে এই নামে একটা নগর ও তথায় বহু বৌদ্ধ 
মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। 

বামিল (তরি) বাম-ইলচ্। .১ দাস্তিক। ২ বাম। ( মেদিনী) 
বামী (ন্ত্রী) বাম-ডীষ,। ১ শৃগালী। ২ বড়বা। 

পঅথোষ্ট্রবামী শতবাহিতার্থং 
প্রজেশ্বরং গ্রীতমনাঃ মহধিঃ ॥* (রঘু ৫1৩২ ) 

৩ রাসভী, গ্দভী। (মেপ্দিনী ) 

বামীয় ভাষ্য (রী) ভাত্গ্রস্থভেদ। 
বামেতর (ত্রি) বামাদিতরঃ। দক্ষিণ, বাম হইতে ভিন্ন । 
বামোরু (তরি) সুন্দর উরুবিশিষ্ট। 
বামোর (জী) বামৌ নুন্দরৌ উর যন্তাঃ ( সংহি তন[ফলক্ষণ- 

বামাদেশ্চ। পা 8১1৭০) ইতি উত্(। নারীবিশেষ। 

বানী (ত্ত্রী) বৈদিক খষিকন্াভেদ। ( পঞ্চবিংশত্রাণ ১৪৯৩৮) 
বাঙ্গেয় (পুং) বামীর অপত্য। 

বাম্য (তরি) ১ বমনীয়, বমনযোগ্য। ( শাঙ্গ ধরসংহিত! ) 

২ বামসম্বন্ধীয়। (স।হিত্যদর্পণ) ৩ বামদেবের অশ্ব। (ভার” বনপণ) 
বায (পুং) ১ বম্ের গোত্রাপত্য। ২ সামভেদে। 

বাশড়ি,যশোরের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভর্বি-রথণ ১১1৩৮) 
বায় (পুং) ১ বয়ন। ২ সাধন। গ্ 

বায়ক (পুং ) বায়তীতি বৈ-ল্। ১ সমূহ। (শবচণ) ২ তত্তবায়। 
প্যত্র হ বিত্তগ্রহংপাপপুরুষং ধর্মরাজপুরুষা বায়কা ইব 

সর্বতোহলেষু হুত্রৈঃপরিবয়স্তি ॥” (ভাগবত ৫1২৬1৩৬ ) 
বায়ত (পুং) বয়তের পুত্র। রাজ! পাশছ্যয় ইহার বংশধর 

ছিলেন । (খক্ ৭৩৩।২) 

বায়তী, পশ্চিম বঙ্গবালী নিয়শ্রেণীর জাতিবিশেষ। চুণব্যবগায়ী 
জাতিবিশেষ। [বাইতী দেখ। ] 

বায়দি, মত্ম্তবিশেষ ( চ890491)6:01)803 (01069 )। 

বায়দণ্ড (পুং) বায়স্ত দণডঃ, যদ্বা বায়তেহনেনেতি বায়, বায় এব 
দঃ । বাপদও। 

বায়ন (ক্লী) পিষ্টকবিশেষ, পধ্যায়_ব্রতোপায়ন, গ্রহেণক। 
দেবপূজার বলির জন্ঠ প্রস্তত পিষ্টকাদি অথবা বিবাহাদি শুভকর্মে 
যে লড্ড,কাদি পিষ্টক প্রস্তত হয়। (ত্রিকাণ) 

বায়নিন্ (পুং) খষিপুত্রতেদ। (সং স্কারকৌমুধী ) 

বায়রজ্জু (ক্লী) বনত্বয়নের তাত বাধিবার দড়িবিশেষ। 
বাঁয়লপাড়) মান্তান্গ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার বায়লপাড় 



 তালুকের সদর । এখানে ৃ নিদর্শন্বরূপ ্ামন্থানীর 

একটা প্রাচীন মন্দির ও শিলাফলক আছে। 

বায়ব তরি) বায়োরয়ং বাধু-অণ্। বাু সন্বন্ধীয়। বায়ব- 
ভীষ। বায়বী_উত্তরপশ্চিম দিকৃ। (জটাধর) ২ কার্ডি- 

কেয়ানুচর মাতৃভেদ । (ভারত ৯৪৬৩৭) 

বায়বীয় (তরি) বারুসন্বন্ধীয়। যথা বায়বীয় পরমাণু। 

বায়ব্য ত্রি) বায়ুদে বতাস্তেতি বায়ু_( বাবু তুপিক্রষসো যৎ। 
প ৪1১৩১) ইতি যৎ। বাঘু স্বদ্ধি দিগাদি। উত্তরপশ্চিম 

দিকৃ। ২ বাযুদেবতাক পশু ও হরি প্রভৃতি, যাহার অধিষ্টাত্রী 
দেবতা বায়ু, তাহাকে বায়ব্য কহে। 

“বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে” ( খক্ ১০।৯০।৮ ) 

“বায়ব্যান্ বাযুদেবতাকান্: (সায়ণ ) 

(ক্লী) ৩ পুরাণ বিশেষ, ২৪ হাজার ৬ শত শ্লোকাত্মক বায়ু 

পুরাণ, এই পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে একখানি । 

[ পুরাণ শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

"অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়ব্যং ষুশতানি চ। 

চতুর্ব্িংশতিসংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক ॥”* ( দেবীভা” ১/৩1৭) 

৪ অস্ত্রবিশেষ। (ভারত ১।১৩৬।১৯) 

স্সিররনাজ্ঞ লন পিক ২২ ২২২১৯ এপ ৩ তে 

চক্ষু দিতে চাহিলে এ্রবাণ একচস্ষ নষ্ট করিয়া স্থির হইল। 

তদবধি কাকদ্দিগের এক চক্ষু হইয়াছে । ( নরমিংহপু* ৪৩ অ”) 
পুরকপিওদানের পর কাকদিগের উদ্দেশে বলি দিতে হয়। 

কাক ধন্মাধর্ম্ের সাক্ষী, এবং পিগুদানাদ্ির বিষয় যমলোকে 

যাইয়া যমরাজের নিকট বলিয়া থাকে। নবান্ন শ্রান্ধের পরও 
কাকের উদ্দেশে বলি দিবার প্রথা আছে। কাকচরিত্র জানিতে 

পারিলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয় সকল অবগত হওয়া 

যায়। [বিশেষ বিবরণ কাকশবে দেখ ] 

(খি) ২ বায়স সবন্ধী। 

“অধীত্য বায়সীং বিগ্চাং শংসস্তি মম বায়ল1ঃ। 

অনাগতমতীতঞ্চ যঞ্চ সংগ্রতিবর্তৃতে ॥” (ভারত ১৯।৮২।৭) 

বায়সজঙ্ঘ] (ত্ত্রী) কাকজজ্ঘা । (বৈগ্থকনিণ) গুঞ্জামূল। (চক্রদ?) 

বায়সতন্ত (পুং ) তন্নামক হুর উভয় সদ্দি। (সুশ্রুতসণ ৫ অ?) 

২ কাকতু্ডিকা, কুচ। ৩ কাকের টুটা। 

বায়সতীর (রী) নগরভেদ। 
বায়সবিদ্যা। (স্ত্রী) বায়স সম্বন্ধীয় বিগ্ঠা। কাকচবিত্র। 

বায়সাদনী (ত্ত্রী) বায়সেন অগ্ঠতে ইতি অদ-কণ্মণি লুট, 

ডীপ্। ১ মহাজ্যোতিম্মতী। ২ কাকতুণ্ডী। (রাজনি”) 

বাঁয়স (পুং) বয়্তে ইতি বয়_-গতৌ (বয়শ্চ। উ৭১৩৯১*) | বায়সাস্তক (পুং ) পেচক। 

ইতি অসচ্, চ-কিৎ। ১ অগুরুবৃক্ষ। ২ শ্রীবাস। ৩ কাক। 

অস্নিপুরাণে লিখিত আছে__অরুণ গ্ঠেনীনামক পড়ীতে জটাযু 

ও সম্পাতি নামে দুইটা পুত্র উৎপাদন করেন, এই জটাযু হইতে 

কাছকর জন্ম। 

“অরুণন্ত ভার্য্যা গ্রেনী বীধ্ধ্যবান্তৌ মহাবলৌ । 

সম্পাঁতিশ্চ জটায়ুশ্চ প্রভৃতৌ পক্ষিসত্তমৌ । 

সম্পাতির্জনয়ন্ গৃধান্ কাকাঃ পুত জটায়ুষঃ ॥” 

( বহ্নিপুরাণ বারাহ প্রাহুর্ভাব নামাধ্যায় ) 

ফাঁকের একচক্ষু নাশের কারণ নরসিংহপুরাণে এইরূপ 

লিখিত আছে যে, যখন চিত্রকূট পর্বতে রাম ও সীতা অবস্থান 

করিতেছিলেন, সেই সময় একদা একটা কাক সীতার শ্তন- 

দেশ বিদারণ করিয়া দিয়াছিল, এ বিদারিত স্তন হইতে 

রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রামচন্্র জানিতে পারিয়া কাককে 

বধ করিবার জন্ ্ধিকান্ত্র নিক্ষেপ করেন। প্রীকাক ইন্দ্রের 

পুত্র, সুতরাং তখন প্র কাক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রের 

(নৈকট উপস্থিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রাণভিক্ষা 

চাহিল। ইন্ত্র তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া দেবগণের 

সহিত রাঁমচন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া এ কাকের প্রাণভিক্ষা 

চাহিলেন। তখন রামচন্দ্র কহিলেন, আমার অস্ত্র নিক্ষল হ্ই- 

বার নহে। অতএব এ কাক একটা চক্ষু প্রদান করুক। কাক 

বায়সারাতি (পুং) বায়সন্ত অরাতিঃ শত্রঃ। পেচক। (অমর) 

বাঁয়সাহব (ত্ত্রী) বায়সন্ত আহ্বা নাম যস্থাঃ। ১ কাকনামা। 

২ কাক্মাচী। (রাজনি” ) 

বায়সী (স্ত্রী) বায়সানামিয়মিতি ততপ্রিয়ত্বৎ। বায়স-অগ- 

ডীষ। কাকোডুম্বরিকা, কাকমাচী। (মেদিনী) ২ মহা 

জ্যোতিম্মতী। ৩ কাকনাম। ৪ কাকতুণ্তী। (বাজনি* ) 
৪ শ্বেতগুঞ্জা। ৫ কাকজজ্ৰা। ৬ মহাকরঞ্জ। (বৈগ্কনি? ) 

বায়সীবল্লী (ত্ত্রী) করঙ্নবল্লী, লতাকরঞ্জ। ( বৈগ্ক নি" ) 

বায়সীশাক (ক্রী) শাকবিশেষ, কাকমাচী শাক। ( বাগভট ) 

বায়সেক্ষু (পুং) বায়সানামিক্ষুরিব প্রিয়ত্বাৎ। কাশ। (রাজানি) 

বায়সোঁলিকা (তরী) বায়সোলী স্বার্থে কন, টাপ। কাকোলী, 

কাকলা। ২ ্রধূলী, মাল কীকড়ী। (রত্মমালা ) ৩ মহাজ্যোতি- 

ঘতী লতা ।  (রাজনি) ৪ পত্রশাকবিশেষ। চলিত 

কাণছিলা। ( পর্যায়মুক্তা ) 

বাঁয়সোঁলী স্ত্রী) বায়ান ওলগুয়তীতি ওলড়ি-উৎক্ষেপে 

'অন্যেঘপি দৃশ্ঠতে” ইতি ড শকন্কাদিত্বাৎ অন্ত োপঃ। 
কাকোলী। (অমর) 

বায়ু (পুং) বাততীতি বাঁ গতিগন্ধনয়োঃ (কবাপাজিমিস্বদি- 

সাধ্যশৃভ্য উণ। উপা” ১১) ইতি উ,.(আতো যুক্ চিণ,কতোঃ | 

পাঁ ৭৩৩৩) ইতি যুক। পঞ্চভূতের অন্তর্গত ভূতবিশেষ। 



বানু [ ৩৪৪ ] বায়ু 

যিনি প্রবাহিত হন, চলিত বাতাস। পর্যায় শ্বসন, স্পর্শন, 

মাতরিশ্বা, সদাগতি, পৃষদশ্ব, গদ্ধবহ, গন্ধবাহ, অনিল, আশুগ, 

সমীর, মারুত, মরুত, জগত্প্রীণ, সমীরণ, নভস্বান্্ঃ বাত, পবন, 

পবমান, গ্রভগ্রন। (অমর ) অজগত্প্রাণ, খাস, বাহ, 

ধুলিধ্বজ, ফণিগ্রিয়, বাতি, নভঃপ্রাণ, ভোগিকাস্ত, স্বকম্পন, 

অক্ষতি, কম্পলঙ্া, শসীনি, আবক, হরি। (শব্দরত্বাবলী ) 
বাস, স্ুখাশ, মুগবাহন, সাব, চঞ্চল, বিহগ, প্রকম্পন, নভংস্বর, 

নিশ্বাসক, স্তনূন, পৃষতাংপতিঃ। ( জটাধর ) 

বেদাস্তমতে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে । যখন 
ভগবান্ চরাচর জগৎ স্থাষ্ট করিবার ইচ্ছা করেন তখন প্রথমে 
আম্মা হইতে আকাশের, আকাশ হইতে বাযুব, বায়ু 
হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর 

উত্পত্তি হ্য়। 
“তশন্মাদেতন্মাদাস্বনঃ আকাশ? সন্ৃতঃ আকাশাদায়ূঃ বায়ে 

রগ্নিরগ্ররাপঃ অপ্তঃ পৃথিবী চোৎপছ্তে” (শ্রুতি) বায়ু 

পঞ্চভূতের মধ্যে দ্বিতীয় এবং আকাশ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, 

এইজ ইহার ছুইটী গুণ শব্ধ ও ম্পর্শ। 

প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান এই পঞ্চবাধু। উর্ধ- 

গমনশাল নাসাগ্রস্থানস্থিত বাযুব নাম প্রাণ, অধোগমনশীল 

পাযু আদি স্থান স্থিত বাধুর নাম অপান, সকল নাড়ীতে 

গমনগ্রাল সমস্ত শরীরস্থায়ী বায়ুর নাম ব্যান, উদ্ধগমনশীল 
কগন্থায়ী উতক্রমণশীল বায়ুর নাম উদান, ভুক্ত গীত অন্ন 

জলাদির সমীকরণকারী বাঘুর নাম সমান। সমীকরণ শবে 

পরিপাক করণ অর্থাৎ রস, রুধির, শুক্রপুরীষার্দিকরণ, আমর! 

যে সকল দ্রব্যা্দ ভোজন কার, একমাত্র :বাষুই এ সকল 

পারপাক করিয়া থাকে। 

সাংখ্যাচাধ্যেরা নাগ, কুন্ম, কৃকর, দেবদণ্ত ও ধনঞ্জয় নামে 

আরও পাঁচটা বাযু স্বীকার করিয়া থাকেন। উদ্গিরণকারা 
বাধুর নাম নাগ, চক্ষু উন্মীলনকারী বাষুর নাম কুর্শ, ক্ষুধাজনক 

বাঘুকে কৃকর, জূত্তনক।রী বায়ুর নাম দেবদত্ত, ও পোষণকারী 
বামুর নাম ধনপ্জয়। বৈদান্তিক আচাধ্যগণ প্রাণাি যে পঞ্চ 

বাঘু স্বাকার করিয়াছেন, কিন্তু নাগাদি পঞ্চবাধু উক্ত প্রাণ।দি 

পঞ্চকের মধ্যে অবস্থিত থাকায় পঞ্চবাযু স্বীকারেই এই সকল 

বাধুর (সাঁদ্ধ হইয়াছে। 

“বায়বঃ প্রণাপানব্যানোদ।নসনানাঃ। 

প্রাণোনাম প্রাগগরমনবান্ নাসাগ্রস্থানবত্তী । 
অপানোনাম অধাগগমনবান্ পাধাদি স্থানবস্তী। 

ব্যানোনাম বিশ্বগগমনবানথিলশরীরবর্তী | 

উদানঃ কগস্থানীয়ঃ উর্ধগমনবান্ উৎক্রমণবায়ুঃ 

টু», পি আতপ 

্ী- 
-্ শ্াশকািীশীশি ্পাশিশিশিশিপিশা শিীশীাশী শিশিপিস্পাপিসীশিটি শী স্িিপ্প পাস পাপা পপ স্পা 

সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতগীতান্নাদিসমীকরণকরঃ | 

করণস্ত পরিপাঁককরণং রসরুধির-গুক্রপুরীষাদিকরণম্। 

কেচিত্ত। নাগকুর্শরককরদেবদত্বধনঞ্য়াখ্যাঃ পধন্তে বায়বং 

সন্তীত্যানঃ ৷ তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ। কুর্ণ নিমীলনাদিকরঃ। 

ককরঃ ক্ষুধাকরঃ ৷ দেবদত্বঃ জুত্তণকরঃ। ধনঞ্য়ঃ পোষণকরঃ | 

এতেষাং প্রাণাদিঘস্তর্ডাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চৈবেতি কেচিৎ। ইদং 

প্রাণাদিপঞ্চকং _আকাশাদিগতরজোহংণেভ্যো  মিলিতেভ্য 

উত্পগ্তে” € ব্দোস্তসার ) 

এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মিলিত আকাশাদি পঞ্চভাতের রজো- 

ইংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । প্রাণাদি পঞ্চবাযু পঞ্চ 

কশ্শেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত 

হয়। গমনাগমনাদি ক্রিয়াস্বভাব বলিদা এই পঞ্চবাধুকে রজো- 

হংশের কার্ধ্য বল! যাঁয়। ভাঁষাঁপরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে-_ 

«“অপা কজানুষ্ঠানাতষ্পশস্ত পবনো মতঃ। 

তি্্যগ্গমনবানেষ জ্েয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ ॥ 

পুর্বববন্গিত্যতাধুক্তং দেহব্যাপিত্বগিক্তরিয়ম্। 

প্রাণাদিস্ত মহাবাযু পধ্যন্ত বিষয়ো মতঃ॥"(ভাষাপরিচ্ছেদ) 

অপাকজ ও অনুষ্ণণীতম্পর্শ বাধুর ধর্ম, ইহা! তির্্যগ্- 

গমনবিশিষ্ট, এবং স্পর্শীর্দিলিঙ্গক অর্থাৎ ল্গশদ্বারা ইহাকে জান! 

যায়। শব্দ, স্পর্শ, ধৃতি ও কম্পদ্বারা বায়ুর অনুমান হইয়া 

থাঁকে অর্থাৎ বিজাতীয় স্পর্শ, বিলক্ষণশব্দ তৃণাঁদির ধৃতি ও 

শাখাদির কর্মারাই বাষুর জ্ঞান হইয়া! থাকে। 

যে দ্রব্যে রূপ নাই স্পর্শ আছে, তাহার নাম বাযু। পৃথিবী, 

জল ও তেজোদ্রব্যে রূপ আছে, আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই, 

এই জন্য উহার! বাধু নহে। বায়ু ছুই প্রকার, নিত্য ও 

অনিত্য, বায়বীয় পরমাণু নিত্য তস্তিন্ন বাষু অনিত্য। অনিত্য 

বায়ু তিন প্রকার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বাষুলোকস্থ 

জীবদিগের শরীর বায়বীয় । ব্যজনবাধু অঙ্ঈ-সঙ্গিজলের শীতল- 

স্পর্শের অভিব্যক্তি করে, ত্বগিন্দড্িয়ও স্পর্শমাত্রের অভিব্যপ্রক, 

অতএব উহ! বায়বীয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত বায়ুর 

সাধারণ নাম বিষয়। জন্তদ্রব্যমাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজ ও 

বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের অল্লাধিক পরিমাণে মধদ্ধ আছে এবং 

এই ভূতচতুষ্টয় জন্াদ্রব্যের আরস্তক বা সমবায়িকারণ। 

শব্ষের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের অবশ্তই 

একটী অধিকরণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শবের 

উৎপত্তির জন্ত বাযুর অপেক্ষ। থাকিলেও বাযুশব্দের আশ্রয় 

নহে। কারণ বাযুর একটী বিশেষ গুণ ম্পর্শ। এই স্পর্শ যাবদ্ 

দ্রব্যভাবী, অর্থাৎ বায়ু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার স্পর্শ 

গুণও থাকে । শব্ধ কিন্ত সেইরূপ নহে। বাযুথাকিতেও শব 



বায়ু [ ৬০ ] বায়ু 

বৈলক্ষপ্য থাকায় শব্ধ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। শব বায়ুর 
বিশেষ গুণ হইলে স্পর্শের স্তায় উহাও যাবদ্ দ্রব্ভাবী হইত। 

পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, উহা পূর্বে বলিয়াছি। অবৃষ্টযুক্ত 
আত্মার সংযোগে প্রথমে পবনপরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। 

পবনপরমাণু নকলের পরম্পর সংযোগে ছ্যণুকাদিক্রমে মহান্ 

বাষু উৎপন্ন এবং অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত 
হয়। তিধ্যগ্গমন বাধুর স্বভাব । ততৎকালে এমন অপর কোনও 

দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই, যাহাদ্বারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে 

পারে। সুতরাং বাধু অনবরতঃ কম্পমান হইয়াই অবস্থিত 

থাকে। বাধু স্থষ্টির পরে এর রূপে আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে 
কর্মের উৎপত্তি হইয়া ছ্যণুকা্দিক্রমে মহান্ মলিলরাশি উৎপন্ন 

এবং বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। (ন্যায়দ”) 

বৈশেষিকদ্র্শনকার বলেন-- 
“ক্পর্শষান্ বায়ু১"--81২।১ 

শঙ্করমিশ্র বাধুর লক্ষণে লিখিয়াছেন-- 
“স্পর্শেতর-বিশেষগুণাঁসম[নাধিকরণ-বিশেষগুণমম।ন|ধিকরণ-জাতিমত্বং বায়ু- 

লক্ষণম্।” 
অর্থাৎ পদার্থের যে জাঁতিতে স্পর্শ গুণ ব্যতীত অগ্ঠান্ত 

গুণসমুহের অসমানাধিকরণবিশিষ্ট বিশেষ গুণের সমানাধিকরণ- 

জাতিমত্ব বিদ্যমান উহাই বাধু। মহর্ষি কণাদ কেবল ল্পর্শগুণ 

দ্বারাই বাঁযুলক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছেন। মহষি কণা বাযুসাধন- 

প্রকরণে লিখিয়াছেন-_- 
ল্পর্শশ্চ বায়ো:-৯২।১ 

শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক স্তরের উপস্কারে লিখিয়াছেন-__ 

*চ”কার।ৎ "শব্দ ধৃতিকম্পা” সমুচ্চীয়ন্তে। 

অর্থাৎ «স্পর্শশ্চ* শব্দের অস্তে যে ণচস্কার আছে এই চকার 

সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে শব্দ, ধৃতি ও কম্প এই 

তিনটাও বাষুলক্ষণের অন্তভূক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। শব্দ 

স্পর্শবৎ বেগবৎ দ্রব্যাভিঘাত্নিমিত্তক, শব্সস্ততি বায়ুর একটা 

লক্ষণ। দণ্ডাভিঘাতে ভেরীতে যে শব্দ সমুদ্ূত হয়, উহার সেই 

শব্দ-সস্তান বাযুরই লক্ষণ। আকাণে তৃণতুলাদি বিধৃত অবস্থায় 

বর্তমান থাকে, উহাও বায়ুর অস্তিত্বের পরিচায়ক; ইহাই 

ধুতির উদ্দাহরণ। এই প্রকার বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কম্পও 

একটি লক্ষণ। বাযুসম্বন্ধে বৈশেধিকদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 

গ্রথম আহ্কিকে অতি বিস্তৃত আলোচনা আছে। 

সাংখ্যদর্শন মতে শব্ধতস্মাত্র ও স্পর্শতম্মাত্র হইতে বায়ুর 

উৎপত্তি হইয়াছে, এই জন্য বায়ুর ছুইটা গুণ, শব্দ ও ল্পর্শ। 

যে যাহা হইতে জন্মে, সে তাহার গুণ পায় এবং নিজেরও একটা 
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হইতে হইয়াছে বলিয়া শব্দ ও বায়ুর গুণ জানিতে হইবে। 

সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ লিখিয়াছেন-_ 

“শবদতগ্মাত্রাদাকাশং স্পর্শতন্াত্রাদ্বাযুঃ রূপতন্মাত্রান্তেজঃ রসতন্মরাদাপ: 

গন্ধতম্মাত্রাৎ পৃথিধী এবং পঞ্চ); পর্পমাণুভাঃ পঞ্চ মহাভূত।নুৎপদা্তে ।” 

কিন্তু বাচম্পতিমিশ্র বলেন__ 
“শন্দতন্মাত্রগহিতাৎ ম্পর্শতম্মাত্রাদ্ বাযুং_-শবম্পর্শগুণঃ।” ইত্যাদি । 

সাংখ্যকারিকার-_ 

“সাম।শ্যকরণবৃত্তি প্রাণাদা।; বায়ব: পঞ্চ ।” ২৯ ুত্র। 

এই স্থত্রের ভাষ্যে গৌড়পাদমুনি পঞ্চবায়ুর ক্রিয়াসমঘদ্ধে 
সংক্ষেপতঃ বহুতর্থপ্রকাশক অনেক কথা লিখিয়াছেন। 

পুরাণে লিখিত আছে যে, বাঁষু উনপঞ্চাশৎ, ইহারা সকলে 

অদিতির পুত্র, ইন্দ্র ইহাদিগকে দেবত্বপ্রদান করেন। এই 

বাধু দেহের বাহ্ ও অস্তুর্ভেদে দশগ্রকার । যথা-প্রাণ, অপান, 

ব্যান, সমান, উদ্দান, নাগ, কুন্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনগয়। 

এই দশপ্রকার বায়ুর কাঁধ্য। যথা, প্রাণবায়ুর কাধ্য_-বহির্গমন, 
অপানের কম্ম- অধোগমন,ব্যানের কাধ্য--আকুঞ্চন ও প্রসারণ, 

সমানের কাধ্য--অসিত পীতাদির সমতানয়ন, উদ্দানের কর্ম 

উদ্ধনয়ন। এই পাচটা বায়ু আস্তর অর্থাৎ ইহারা শরীরাভ্যন্তরে 

কাধ্য করিয়া থাকে । নাগাদি পাঁচটা বাযু বাহা অর্থাৎ শরীর- 

বহির্ভাগে কাধ্য করে। যে ক্রিয়া দ্বারা উদগার কার্য সম্পন্ন 

হয়, সেই বাধুর নাম নাগ, এইরূপ উন্মীলনকাঁরী বাযুর নাম 
কুর্ম, ক্ষুধাকর বায়ু ককর, জ্স্তণকর দেবদত্ত এবং সর্বব্যাপী বায়ুর 

নাম ধনঞ্য় | (ভাগবত) [মরুৎ শবে পৌরাণিক বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

ভাব প্রকাশে লিখিত আছে-_বাষু পিত্ত ও কফ এই তিনটা 

দৌষ, ইহারা বিকৃত হইলে দেহ নষ্ট হয় এবং অবিরুত অবস্থায় 

থাকিলে শরীর স্বস্থ থাকে। 

বাযুর স্বরূপ যথা-_বাষু অন্তান্ত দৌষ, ধাতু ও মল প্রতৃতির 

প্রেরক অর্থাৎ ইহার্দিগকে স্থানাস্তরে প্রেরণ করে, আশুকারী,£ 

রজোগুণাত্মক, স্থক্, রুক্ষ, শীতগুণযুক্ত। লঘু ও গমনশীল। 

অন্ঠান্ত বৈগ্যক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, অবিকৃত বায়ু দ্বারা 

উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা (কায়িক ব্যাপার ), বেগ, প্রবৃত্তি, 

ধাতু ও ইস্তরিয়পমূহের পটুতা এবং হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তধারণ 

এই সকল ক্রিয়! সম্যক্রূপে সম্পাদন হইয়া থাকে। ইহা! 

রজোগুণাত্মক, সুক্ষ, শীত গুণাত্মক, লঘু গতিশীল, থর, মৃদু, 

যোগবাঁহী ও সংযোগক দ্বারা উভয় প্রকার হইয়া! থাকে। তেজের 

সহিত সংযুক্ত হইলে ও সোমযুক্ত হইলে শীতজনক এবং 

দেহোৎপাদক সামগ্রী সমূহ বিভাগপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন আকারে 

যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়, এ কারণ দোষত্রয়ের মধ্যে 

বিশেষ গুণ থাকে, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, এবং শবতম্মাত্র বাষুকেই প্রধান বগ! যাঁয়। পক্কাশয়, কটী, সক্থি, শোতঃসমুহ, 
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প্রধান স্কান। 

একমাত্র বাষু পিত্বের হ্যায় নামভেদে, স্থানভেদে ও ক্রিয়া- 

ভেদে পীচ প্রকার । যথা! উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও 

ব্যান। স্থান ও ক্রিয়াভেদে একই বায়ু এ সকল পৃথক্ পৃথক্ 

নামে অভিহিত হইয়াছে । কগ, হৃদয়, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ও 

সমস্ত শরীর এই পঞ্চ স্থানে যথাক্রমে উদান, প্রাণ, সমান, 
অপাঁন ও ব্যান এই পঞ্চ বাধু অবস্থিতি করে, যে বাধু শ্বাস- 

প্রশ্বাস কালে উর্ধাগামী হয়, অর্থাৎ শরীর হইতে বহির্গত হয়, 

তাহাকে উদ্ান বাধু কহে। এই উদান বায়ু দ্বারা বাক্যকথন ও 

সঙ্গীত প্রসৃতি ক্রিয়া! নির্বাহ হয়, ইহা বিরুতিপ্রাপ্ত হইলেই 
দেহে রোগোৎপত্তি হইয়! থাকে। 

শ্বীসপ্রশ্থীসকালে যে বাঘু দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার 

নাম প্রাণবাধু। এই বাধু দ্বারা তৃত্ত দ্রব্য সকল উদর মধ্যে 

প্রবিষ্ট হয়, ইহা ীবনরক্ষার প্রধান কারণ। কিন্তু এই বাধ 
দূষিত হইলে প্রায়ই হিকা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। 

যে বাধু আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে বিচরণ করে, তাহার নাম 

সমান বাযু। এই সমান বায়ু অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইয়া 

উদরস্থিত অন্ন পরিপাক করে এবং অন্ন পরিপাক হইয়া যে রস 

ও মলাদি উৎপন্ন হয়, তাহ! পৃথক করিয়া থাকে, কিন্তু এই 

সমান বাষু মি দুষিত হয়, তাহ! হইলে মন্দাগ্রি, অতিসাব ও 

গুল প্রভৃতি রোগ উৎপন হইয়া থাকে। 
অপানবাঘু পক্কাশয়ে অবস্থিতি করিয়া যথাকালে বায়ু, মল 

মূত্র, শুক্র, ও আর্তবকে অধঃপ্রেরণ করায়। এই অপানবাঘু 

দূষিত হইলে বস্তি ও গুহাদেশ সংশ্রিত নানা প্রকার ঘোরতর 

রোগ এবং শুক্রপোষ, প্রমেহ এবং ব্যান ও অপানবায়ু 

কুপিত হইলে যে সকল বোগ হইতে পারে, সেই সকল বোগ 
জন্মিয়া থাকে। 

সর্বদেহচারী ব্যান বাধু দ্বারা বল বহন, ঘণ্ম ও রক্তআ্রাব এবং 

গমন, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ, এই পাচ 
প্রকার চেষ্টা নির্বাহিত হয়। 

দেহীদিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যান বাধুতে সম্বন্ধ, অর্থাৎ 

প্রায় মকল ক্রিয়াই ব্যান বায়ু দ্বার! সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর 

্রস্তন্দন। উদ্বহন, পুরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচ প্রকার 

ক্রিয়া। ইহা কুপিত হইলে প্রায় সর্বদেহগত রোগ উৎপন্ন 

হইয়। থাকে। উক্ত পাঁচ প্রকার বাধু একত্র কুপিত হইলে 
নিশ্চয়ই শরীর বিনষ্ট হয়। 

বাযুব কাধ্য--মাশয় সকলের মধ্যে আমাশয় শ্লেম্সার, 

পিস্তাশয় পিত্তের এবং পক্কাশয় বাধুব অবস্থিতি স্থান। এই 

॥ এ. বায়ু ০১১ 

অস্থি ও ম্পর্শেন্ডিয় (ত্বক) এই সকল বায়ুর স্থান, তন্মধ্যে পক্কাশয় 
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তিন দোষ শরীরের সর্বত্রই সর্বদা উপস্থিত থাকে। এই 
ব্রিদোষ মধ্যে বাষু শরীরস্ত যাবতীয় ধাতু ও মলা্দি পদার্থকে 

চালিত করে, এবং বাধু দ্বারাই.উৎসাহ, শ্বীস, প্রশ্বাস, চেষ্ট!, 

বেগ প্রভৃতি ও ইন্জ্িয়সমূহের কাধ্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া 

থাকে। বায়ু ম্বভাবতঃ রুক্ষ, হুশ, শীতল, লঘু, গতিশীল, 
আশুকারী, থর, মৃছ ও যোগবাহী। সন্ধিত্রংশ, অল্গপ্রতাঙ্গাির 

বিক্ষেপ, মুদ্গরাদি আঘাতের স্তায় বা শূল নিখাতের ম্তায় অথবা 

হচীবেধের স্যায়, বিদারণের ন্যায়, অথবা রজ্জুদ্বারা বন্ধনের 

ন্যায় বেদ্বন, ম্পর্শাজ্ঞতা, অঙ্গের অবসন্নতা, মলমৃত্রার্দির অনির্গম 

ও শোষণ, অলভঙগ। শিরাির সক্কৌচ, রোমাঞ্চ, কম্প, কর্কশতা, 

অস্থিরতা, সছিদ্রতা, রসার্দির শোষণ, ম্পদন, স্তত্ত, কযায়ম্বাদ 

এবং স্তাব বা অরুণবর্ণতা, বাষুর কাধ্য। শরীরে বাষু কুপিত 

হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

বাযুপ্রকোপ ও শাস্তি-বাষু কি কারণে কুপিত হয়, আবার 

কোন উপায়হে বা বায়ুর প্রকোপ শান্তি হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে 
বৈগ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে, ষথা--বলবান্ জীবের সহিত মলরযুদ্ধ, 

অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধায়ন, উচ্চস্থান 
হইতে পতন, বেগে গমন, পীড়ন বা আঘাত প্রাপ্তি, লঙ্ঘন, 

সম্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, পর্যটন, অশ্বাদি যানে 

অতিরিক্ত গমন 7 মলমুত্রৎ অধোবাষু, শুক্র, বমি, উদ্গার, হাঁচি, 

ও অশ্রুব বেগধারণ, কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল- 

দ্রব্য, শুক্ধ শাক, শুষ্ক মাংস, বোরো, কোদ, উদ্লালক, শ্তামাক 

ও নীবার ধান্ত, মুগ, মসর, অড়হর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, 

উপবাস, বিষমাশন, অজীর্ণসন্ষে ভোজন, বর্ষাখতু, মেঘাগমকাল, 

তুক্তান্নের পরিপাককাল, অপরাহ্ৃকাল, এবং বায়ুগ্রবাহের সময় 

এই সকলই বাযুপ্রকোপের কারণ । 

স্বত তৈলাদি শ্নেহপান, স্বেণ গ্রয়োগ, অল্প বমন, বিরেচন, 

অন্ুবামন, মধুর, অঙ্নঃ লবণ ও উফ্দদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্, 
বন্তজাি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমুল ক্কাথার্দির গ্রসেক, 
পৈষ্টিক ও গৌড়িক মগ্চপান, পরিপুষ্ট মাংসের রসভোজন এবং 

সুথস্থচ্ছন্দত! প্রভৃতি কারণে বাধুর শাস্তি হইয়া থাকে । 

বাযুর গুণ--অত্যন্ত বায়ু কক্ষতাঁজনক, বিবর্ণতাজনক ও 

স্তব্ধতাকারক ); দাহ, পিত্ত, শ্বেদ, মুচ্ছ7, ও পিপাসানাশক। 

অপ্রবাত অর্থাৎ বায়ুশূন্ত স্থান ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। 
সুথজনক বাধু অর্থাৎ অল্প অল্প শীতল বাযু-গ্রাক্মকাঁল হইতে 

শরৎকাল পধ্যন্ত সেবনীয়। পরমাধু ও আরোগ্যের নিমিত্ত 

সর্বদা বাসুশূন্ত স্থানে অবস্থান করিবে। | 

পূর্বদিগ্ভব বাস্ু-_-গুরু, উঞ্ণ, প্গিগ্ধ, রক্তদুষক, বিদাহী, ও 

বাুবদ্ধক, ইহা! শ্রান্ত ও ক্ষীণকফ ব্যক্তির হিতজনক, শ্বাছু 



অর্থাৎ তক্ষ্যদ্রব্যসমূহের মধুরতাবর্ধক, লবণ রস, অভিযান্দী 
এবং ত্বগদোষ, অর্শ, বিষ, কৃমি, সন্নিপাত, জর, শ্বাস ও 

আমবাতজনক। 

দক্ষিণদিগ্ভব বাযু--ম্বাহু, রক্তপিত্তনাশক, লঘু! শীতবীর্যয, 

বলকারক, চক্ষুর হিতকর, এই বায়ু শরীবস্থ বাষুর বদ্ধক নহে। 

পশ্চিমদিগ্ভব বাযু--তীক্ষ, শোধক, বলকারক, লঘু. বাঘু- 

বদ্ধক এবং মেদ, পিত্ত ও কফনাশক । 

উত্তরদিগ্ভব বায়ু--শীতল, দ্গিপ্ধ, ব্যাধিপীড়িতগণের ত্রিদোষ- 

প্রকোপক, ক্রেদক, সুস্থব্যক্তিদ্িগের বলকারক, মধুর এবং 

মুহুবীর্য্য। 
অগ্নিকোণোদ্তব বায়ু_দাহজনক ও রুক্ষ । নৈর/তকোণো- 

দুববাঘু অবিদাহী। বাষুকোণোদ্ব বায়ু তিক্ত রস। ঈশানকোণো- 

দ্ুব বায়ু কটুরস। বিশ্বগ্বাযু অর্থাৎ সর্বব্যাপি বাষু পরমাযুর 

অহিতকর, এবং প্রাণীদিগের বহুবিধ রোগজনক, অতএব 

বিশ্বপ্বায়ু সেবন করিবে না, সেবন করিলে অন্থখের কারণ হয়। 

ব্যজন সঞ্চালিত বাধু দাহ, স্বেদ, মুচ্ছগ] ও শ্ান্তিনাশক। 

তালবৃস্তর্চালিত বাঘু ত্রিদোষনাশক। বংশ ব্যজন সগলিত 

বায়ু উষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রকোপক । চামর, বস্ত্র, মযুরপাখা, এবং 

বেত্রজ ব্যজন বাধু ত্রিদদোষনাশক, স্নিগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী, প্যজন- 

সমূহের মধ্যে ইহারা প্রশস্ত । 

সর্ধব্যাগী, আশুকারী, বলবান্্, অল্পকোপন, শ্বাতিন্ব্য এবং 

বহুরোগপ্রদ এই সকল গুণ বাযুতে থাকায় বাযু সকল দোষ 

অপেক্ষ। প্রবল । বাধুপ্রকৃতির লক্ষণ-__বাতপ্রককৃতির মন্ুষ্যাগণ 

জাগরণশীল, অল্লকেশবিশিষ্ট, হস্ত ও পদ স্ক,টিত, রুশ, দ্রুতগামী, 

অত্যন্ত বাক্যবায়ী, রুক্ষ এবং শ্বপ্রাবস্থায় আকাশভরে গমন 

করিতেছে, এইরূপ দর্শন করে। 

বাগ্ভট বলেন যে, বাতপ্রর্তিবিশিষ্ট মন্ুষ্যগণ প্রায়ই 

দৌধাত্মক অর্থাৎ দৌষবিশি্ হইয়া থাকে । তাহাদিগের কেশ 

ও হম্তপদাদি কাঁটা কাটা! এবং ঈষৎ পাঠুবর্ণ হয়। বাতপগ্রক্ৃতি 

ব্যক্তিগণ শ্ীতদ্বেধী, চঞ্চলধৃতি, চঞ্চল স্মরণশক্তি, চঞ্চলবুদ্ধি, 

চঞ্চলদৃষ্টি, চঞ্চলগতি ও চঞ্চলকাধ্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে । এই 

সকল ব্যক্তির কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, মন সর্বদাই সন্দি 

থাকে । ইহার! অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করে, ইহারা অল্পসন্ততি 

ও অল্পধনযুক্ত, অল্পকফ, অল্লায়ুঃ এবং অল্ননিদ্রাবিশিষ্ট। বাক্য 

রণ ও গণ্গদ স্বরযুক্ত ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা অর্থাৎ বাক্য যেন ক% 

হইতে ছিড়িয়! নির্গত হয়। ইহারা নাস্তিক, বিলাঁসপর, সঙ্গীত, 

হস্ত) মৃগয়। ও পাপকর্ম্দে অত্যন্ত লালসান্বিত। মধুর, অন 

এবং লবণরসবিশিষ্ট ও উষ্্রব্যপ্রিয়। রুশ ও দীর্ঘাককতিবিশিষট 

হইয়া! থাকে । ইহারা চলিয়। যাইবার সময় ইহাদের পাঁয় মট, 

মট. শব হয়, কোন বিষয়ের দৃঢ়তা থাকে না, এবং অজিতেন্দিয় 
হয়। বাতপ্রকৃতিব্ক্তি সেবার উপযুক্ত নহে, অর্থাৎ ইহারা 

তৃত্যার্দির প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, ইহাদিগের চক্ষু খর, ঈষৎ 

পাঞুবর্ণ, গোলাকার, বিকৃতাকারবিশিষ্ট মড়ার চক্ষুর ন্যায় হইয়া 

থাকে । নিদ্রাকালে চক্ষু মেলিয়৷ থাঁকে ও স্বপ্রাবস্থায় পর্বতে 

ও বৃক্ষে আরোহণ করে এবং আকাশে গমন করিয়া থাকে । 

ইহারা ঘশোহীন, পরশ্রীকাতর, শীঘ্র কোপনস্বতাব, চোর, 

তাহাদের পিগ্িকা উপরের দিকে টানা থাকে । কুকুর, শৃগীল, 

উষ্ট, গৃধিনী, মুষিক, কাক ও পেচকের বাত প্রক্কতি। ভভোবপ্র) 

চর্ক স্থুশ্রত প্রভৃতি গ্রস্থেও বাযুব গুণান্ুগুণ বিশেষরূপে 

বরিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। 

ষাযু সম্বন্ধে দাশনিক বিচার । 

নিরুক্তি বলেন--বামুর্দাতেততের্বা  শ্াদগতিকম্মণঃ |? 

নিরুক্তিভাম্যকার বলেন, "সততমসৌ বাতি গচ্ছতি । এশদথারা 

বুঝ! যাইতেছে যাহা সতত গতিণাল, তাহাই বাধু নানে 

অভিহিত। 

উপনিষদে জগৎ শ্য্টির আলোচনায় বায়ুর বিষয় আলোচিত 

হইয়াছে । তৈত্তিবীয় উপনিষদের বক্গানন্দবপ্লাতে লিখিত আছে 

“তম্মান্বা এতম্মদ।স্মন আকাশঃ সমুদ্ভুতঃ।” ( ব্রঙ্গানন্দ বন্লী ১1৩) 

অর্থাৎ সেই অনন্ত পরমাত্বা হইতে মৃত্টিমান্ পার অবকাশ শরীগ পর্ব 

নাম রূপের নির্ববাহক শব্দ গুণপূর্ণ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। 

এই আকাশ হইতেই বাঘুর উৎপত্তি। যেখানে ক্রিয়া, 

সেই খানেই গতি (81১০০) আছে; কারণ ক্রিয়ার পবা হো 

কম্পন (৮1)7190) উৎপন্ন হইয়া থাকে । কম্পনের প্রতি- 

বূপই গতি। গতি হেতু স্পর্শ। সেই অনন্ত অব্যন্ত পদার্থ, 

সক্রিয় হইয়াও শব্দ ও স্পর্শপূর্ণ। উহাতে শব স্পর্শ উভশহ 

আছে। যেখানে আকাশ (818৫9) আছে, সেই খানেহ 

জ্রীনসত্তীর ক্রিয়াজনিত শব ও স্গপশ আছে। ভাই এতি 

বলিয়াছেন -- 
আকাশাঘাযুঃ। 

এ কথার এরূপ তাঙ্পম্য নহে যে বানু (81০699) গতি 

পূর্ব্ব ছিল না। ইহা! যে জন্ত পদ্দার্থ এবং আকাশ ইহার সমুৎ- 

পাদক, একথা বলা যাইতে পারে না। সমস্তই অব্যক্ত সন্ধে 

লীন ছিল। এই অব্যক্ত হইতেই যে ব্যক্ত জগতের বিকাশ 

বেদান্তে তাহার প্রমাণ আছে, সাংখ্যদর্শনেও আছে, এমন কি 

শ্রীমদ্ুগবদগীতাতে অতি স্পষ্ট ভাবেই তাহার উল্লেখ আছে। 

“অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ুমধ্যানি ভারত। 

অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র ক! পরিদেবনা ॥” 

মুরোগীয় বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে! 
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এই অব্যক্ত পদার্থ নিয়ত পরিণামী বলিয়! বেদাস্তমতে “মায়া? 

নামে অভিহিত" আবার ইহার পরিণামপ্রবাহ নিত্য বলিয়া 

সাংখ্য মতে ইহা সৎনামে অভিছিত হইয়াছে। সুতরাং বায়ু যে 
জন্য পদার্থ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যেখানে ক্রিয়াশালিনী 
শক্তি আছে, সেই খানেই গতি আছে। শক্তি যেমন অনস্ত, 
গতিও তেমনি অনস্ত। অনাদি কাল হইতে কম্পনের কখনও 

বিরাম হয় নাই। অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় 

স্থপু শক্তি ( 00$90$181 709:?5 ) রূপে অবস্থিত ছিল, ক্রিয়ার 

উদ্রেকে উহাই কর্মশক্তিরূপে ( [0098৫ ৪7০: ) প্রকাশিত 

হইল। এই অবস্থায় গতি বা কম্পন বা স্পর্শের উৎপত্তি 

হইল। অনস্ত আকাশে (4৮1008]0)9:38 ) অনন্ত সত্ব এই 

গতির অবস্থান ও প্রবাহ বিগ্কমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন, চন্দ্র সুর্য গ্রহনক্ষত্রাদির ভিন্ন ভিন্ন 

জগতেও এই প্রকারের কোন পদার্থ অবশ্তই বিদ্যমান 
রহিয়াছে। প্রতি প্রবাহে, প্রতি কম্পনেই তানের প্রভাব 
([75100,) অবশ্য শ্বীকার্ধয। তান-ক্রমেই যেন এই 
কম্পনের চির প্রবাহ বর্তমান। তাই শ্রুতি বলেন-- 

“ছম্দংসি বৈ বিশ্বরূপাণি॥” (শতপথব্রাহ্গণ ) 

এই বিশ্ব সকলই ছন্দ। এই ছন্দই ভূলোক, অন্তরীক্চলোক 
এবং শ্বর্গলোক। 

“মাচ্ছন্ঃ | ভ্রমাচ্ছন্দঃ। প্রতিমাচ্ছন্দ;।” (শুরু যজুর্কবেদনংহিত] ) 

পরিদৃশ্তমান ভূলোক মিতচ্ছন্দ£, অন্তরীক্ষলোক প্রতিমচ্ছন্দঃ 

এবং ছ্যলোক প্রতিমিতচ্ছন্দঃ | 
“ছন্দোভ্যএধ প্রথমমেতস্বিশ্বং ব্যবর্তিত"স্্বক্যপদীয়। 

অর্থাৎ এই বিশ্ব প্রথমে ছন্দ হইতেই বিবর্তিত হইয়াছে । 

যে গতি তাপে তালে নৃত্য করে, তাহাই ছন্দঃ। সেই ছন্দই 

বিশ্ববিবর্ডনের কারণ। ম্পেন্সার ইহাকেই 1/00000 ০ 
29)001,0, নামে অভিহিত করিয়াছেন । উহা! বায়ুরই পরিচায়ক । 

শ্রুতি আরও বলেন-_-. 
“যায়না বৈ গৌতমন্থত্রেণাইয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোক? সর্ববাণি চ ভূতানি 

মন্বপ্ধানি ভবস্তি।” 

অর্থাৎ হে গৌতম এই বায়ু সত্রন্বরপ। মণিগণ যেমন কুত্রে গ্রথিত থাকে, 

সেইরূপ দমন্ত ভূত যায়ুস্ুত্রে গ্রথিত আছে। 

বাঘুর এই গতিস্থত্র যে সর্বজীবে আশ্রিত রহিয়াছে 
কঠআতিও তাহা বলিয়ীক্ছন যথা -- 

.. 81078610001 ৪0৮09, 

মহন্তয়ং হন্দরমুদ্যতং এতষ্বিদুর মৃতান্তে ভষত্তি ।”--৬--হল্ী। 

অর্থা, এই সমস্ত জগৎ প্রাণশ্বযূপ ত্রহ্গ হইতে নিহত ও কম্পিত 

হইতেছে। সেই ব্রন্দ উদাতবস্রের গ্ভায় ভয়ানক সেইরপে তাহাকে 

যাহার! জানেন, তাহার! অস্ত হন। 

এম্থলে “এজতি* শবে অর্থ কম্পিত। বেদাস্তদর্শনের 

মতে-_বাধুবিজ্ঞানের এই কম্পনাত্বক (ড7078%০77 ) বর্গ 
অতি ভয়ানক। জগতের সমস্তই কম্পনে ( 51)88108 ) 

অবস্থিত। এই কম্পন হইতে কম্পনের আত্মন্থরূপ ত্রঙ্গোপলব্ধি 

হয় বলিয়া মহধি বাদরায়ণ সুত্র করিলেন-_ 
“কম্পনা২”-_বেদাস্তদর্শন ১/৩1৩৪ | 

এই বাধু ব! কম্পন বা গতিশক্তি হইতেই লমুদায় জীব 

পরিণাম প্রাপ্ত হন। হার্বাট স্পেনসারও সেই কথা 
বলেন যথা-- 
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এই বিশ্ববিসারী বায়ু বা কম্পনই ( 5:780০ ), শাষ্টি 
(79%০180100 ) বা বন্ত-লয়ের (19050106100 ) হেতু। এই 

জগৎ আবির্ভাব ও তিরোতাবের নিত্যপ্রতিমা। এই আবির্ভাব 

ও তিরোভাব যে দেবতত্ব হইতে সংঘটিত হইতেছে, তাহাই 
বেদের বাযু-দেবতা। শ্রুতি বলেন-- 

“বাযুধমেকে ভূবনং প্রবিষ্টে| রূপং রূপং প্রতিরূণে। ব্তুব। 

একগুথ। সর্ববভূতান্তরাত্ম। রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।” কঠ «ম। ১ 

অর্থাৎ যেমন খ্রকই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়! নান! বস্তভেদে 
তত্তদ্রপ হইয়াছেন, তেমনই একই সর্বভূতের অস্তরাত্মা নান! 
বস্তভেদে তত্তদ্বস্তরূপ হইয়াছেন এবং সমুদয় পদার্থের বাহিরেও 

আছেন। এতদ্বারা বাষুর বিশ্ববিসারিত্ব সপ্রমাণ হইল। 

এই বায়ু হইতে অগ্নির উতৎ্পত্তি। যথা শ্রুতি-_ 
“বায়োরনি চস্তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্ধানন্দবল্লী ১৩ 

বায়ু হইতেই যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও 
ইহার সমর্থন কর! যাইতে পারে। অক্সিজেন ভিন্ন দহনক্রিয়া 
অসম্ভব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে অক্সিজেন বায়ুর একটা প্রধান 

উপাদান। এতঘ্যতীত বাষুকে গতি (2101107 ) বলিয়! ধরিয়া 
লইলেও ইহা হইতে আমরা অগ্নির উৎপত্তির প্রমাণ পাই। 

হার্বার্ট স্পেনসার লিখিয়াছেন £-- 
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এই বাঘু অগ্নির সহিত নিয়তই সংযুক্ত যথা,_. 
“স ত্রেধাত্বানং খ্যাকুযতাদিত্যং দ্িতীয়ং খাুং তৃতীর়ম্।* বৃহদারণ্যক উপনিষখ। 

অর্থাৎ অগ্নি বাছু ও আদিত্য একপদার্থই ত্রিধা হইয়া 
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও চ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন। 

বায়ু যে অগ্নির তেজ ভাহারও প্রমাণ দেখিতে পাঁওয়! যায় 
যথা £-- 

“বায়োর্ব! অগ্রেত্তেজ চন্মাাযুরয়ি মন্েতি ৷ 

স্থতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বাধু ও তেজ এই ছুই কারণ- 
শক্তি সর্বদাই একত্র সংযুক্ত। এই বায়ু ও অধ্ি আকাশেই 

্ প্রতিঠিত। ছাঁন্দোগ্য শ্রতিতে লিখিত আছে-- 

“সর্ববাণিহয। ইমানি ভুতান্তাকাশাদেষ সমুৎপদ্যস্তি আকাশং গুগাভ্তং 

বস্ত্যাকাশোহ্েবৈভ্যে! জ্যাক্ননাকাশ£ পরায়ণম্।” 

আকাশ হইতেই যে সকল ভূতের উৎপত্তি, ইহা! পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের অসম্মত নহে। [বায়ুবিজ্ঞান শবে বিদ্ৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 

বাঁয়ুক ( পুং ) বায়ু স্বার্থে কন্। বায়ু। 

বাযুকেতু (স্ত্রী) বায়ু কেতুধ্বজে বাহনং বা যন্যাঃ | 

ধূলি। (হারাব্লী ) 

বায়ুকেশ (ব্রি) বাযুবৎ চলনরশ্সিঃ যাহাদের রশ্মি বাঘুর ন্যায় 
চলনযুক্ত । “গন্ধর্বা অপি বায়ুকেশান্” € খক্ ৩৩৮৬ ) “বায়ু 
কেশান্ বাযুবচ্চলনরশ্মীন্ গন্ধর্ববান্; ( সায়ণ ) 

বায়ুগণ্ড (পুং) অজীর্ণ। (ত্রিকা”) 
বায়ুগলা (পুং) বাযুনা কৃত গুল ইব। ১ জলের ভ্রম। বায়ুনা 

কতো গুল | ২ গুলরোগভেদ। বাধু কুপিত হইয়া গুন্রোগ 

উৎপন্ন হইলে তাহাকে বাযুগুনস কছে। 

ইহার লক্ষণ--করক্ষ অগ্নপানীয়, বিষম ভোজন, অত্যন্ত 

ভোগ্জন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা, মলমুয়াদির 

বেগধারণ, শোক প্রযুক্ত মনঃক্ষুল্ন, বিরেচনাদিদ্বার! অত্যন্ত মলক্ষয়, 

এবং উপবাস এই সকল কারণে বাধু কুপিত হইয়া বারুজন্ত 
গুল্ম উৎপাদন করে। এই গুল্ম কখন ছোট, কখন বা বৃহৎ, 

কখন বর্ত,ল এবং কখন বা দীর্ঘাক্কৃতি হয়। এই গুল্স কখন 
নাভিতে, কখন বস্তি ব! পার্্াদিতে এইরূপে স্থানাস্তরগমনণীল 

. হঙ্স, এবং কখন বেদনাযুক্ত বা কখন বেদনাপুগ্ভ হইয়া থাকে। 
এই গুগ্সরোগে মল ও অধোবাত সংরুদ্ধ, গলশোষ ও মুখশোষ 
উপস্থিত হয়। এই. রোগীর শরীর শ্তাম বা অরুণবর্ণ হইয়া 
থাকে। হাদয়, কুক্ষি, পার অঙ্গ ও শিরোদেশে বেদনা! উৎপক্ন 

হয়। তূক্তান্ন জীর্ণ হইলে এই রোগের উপত্রধ বন্ধিত হয় এবং 
তোজন করিলে উহা প্রশমিত হয়। এই রোগ কঙ্গ্রব্য, 
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বায়ুমগ্ডল 
$ কষায়, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য সেবনঘারা! পরিবর্ধিত হইয়! 
থাকে। (মাধবনি” গুলরোগাধি”) [ খলসরোগশন দেখ। ] 

বাম়ুগোপ (ব্রি) ১ বাযুরক্ষক, বায়ু যাহাদের রক্ষক। 
“্যজমানা বায়ুগোপা উপীসতে” ( খক ১০/১৫১।৪) 

'বায়ুগোপা বাযুর্গোপা রক্ষিত! যেষাং ( সায়ণ) 

বায়ুগ্রন্ত (ব্রি) বায়না গ্রস্তঃ। বায়ুরোগাক্রাস্ত। 

বায়ুজ (ব্রি)বাযু জন-ড। বায়ু হইতে জাত। 
বায়ুস্বাল (পুং) সপ্তর্ধির মধ্যে একজন । 
বায়ুত্ব ক্লৌ) বায়োর্ডাবঃ ত্ব। বায়ুর ভাব বা ধর্ম, বাধুর 

গুণ। (বাযুদেখ।] 

যায়ুদার (পুং) বাযুনা দীধ্যতে ইতি দ-উপ১। মেঘ। (ত্রিকা*) 
বায়ুদিশ, (স্ত্রী) বাযুকোণ, উত্তরপশ্চিম দিকৃ। 

বায়ুদীপ্ত (ত্রি) বাধুকুপিত। 
বায়ুদৈব (ব্রি) বায়ু দেবতা সধন্ধীয়। 

বায়ুদৈবত (তরি) বান্ুদেবতা-অন্ত অণ২। বাধুদেবতাঁক, যাহার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাযু। 

বায়ুদৈবত্য (বি) বাযুদেবতা য্যঞ। বায়ুদৈবত। 
"পরিণতদাড়িমগুলিকাগুঞজাতাত্রঞ্চ বায়ুদৈবতাম্।” (বৃহৎস" ৮১।৮) 

বায়ুধারণ (লী) বায়বেগধারণ। 
বায়ুনিত্ (তরি) বায়ুন! নিষ্বঃ। বাধুগ্রস্ত। 

বায়ুপথ ( পুং) বাুনীং পন্থা ষচ, লমাসাস্তঃ। বাযুগমনাগমনের 
পথ, বায়ু চলিবার রাস্তা | 

বায়ুপুত্র €পুং ) বাযুতনয়। ১ হনুমান। ২ ভীম। 
বায়ুপূর (ক্লী) বায়োঃ পুরং। বাযুলোক। 
বায়ুপুরাপ ( কী) অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত পুরাঁণভেদ । 

[ পুরাণ শব দেখ। ] 

বায়ুফল (ক্লী) বাধুনা ফলতি প্রতিফলতীতি ফল-অচ.। 

১ শত্রধনুঃ | বায়ো ফলমিব। ২ করকা। (মেদিনী ) 
বায়ুভক্ষ (ত্রি.) বাযুরক্ষোহস্ত। বাঘুভক্ষক, বাযুতোজনকারী, 

যাহারা বাদু তোজন করিয়া থাকে। 
বায়ুভক্ষ্য (পুং) বানু্ডক্ষ্যোহন্তেতি। ১ নপ। (রাজনি*) 

(ত্রি)২ বাতভক্ষক। 

"সহি তেপে তপস্তীব্রং মন্দকর্ণিরহামুনিঃ | 
দশবর্ষসহম্রাণি বায়ুভক্ষ্যঃ শিলাসনঃ ॥” (রামায়ণ ৩1১৫।১২) 

বাঁয়ুভূতি (পুং) একজন গণধর। (জৈন হরিবংশ ৩১) 
(ব্রি) বাফুর্ভোজনোহন্ত। বাযুতক্ষ্য, 

২ বাযুভক্ষক, বাযুভোজনকারী । ( ভাগ” ৭81২৩) 
বায়ুমণ্ডল ( পুং) আকাশ, যেখানে বাযু প্রবাহিত হয়। 

[ বামুবিজ্ঞান দেখ। ] 

সপ। 

৮৮ 



রাডার টিপ
 স্পা স্পেস 

বায়ুমত (তরি) বায়ু অস্ত্র্থে মতুপ,। 

বায়ুময় (তরি) বাহুস্বরপে ময়ট। বায়ুস্বরূপ। 

বাযুমরুল্িপি শ্রী) ললিতবিস্তারোক্ত লিপিতেদ [লিপি দেখ।] 

বায়ুরুজ। (ক্জী) ১ বাযুজন্য লীড়া । ২ বাসুজন্য চক্ষুঃপীড়া। 

“নেত্রাভ্যাং সরুজাভ্যাং যঃ প্রতিবাতমুদীক্ষতে | 

তস্ত বায়ুরুজ্াত্যর্থং নেত্রয়োর্ভবতি ফ্বম্॥” 

( ভারত ১২৫২১ শ্লোক) 

বায়ুরোষ। (ত্ত্রী) রাত্রি। 

বায়লোক পং) বায়বীয় লোক, বাযুলঘধীয় লোক। ২ আকাশ। 

বাযুবত্মন্ (রী) বায়োবত্ম। আকাশ। ( শবচন্তরিক ) 

বায়বাহ (পুং) বাছুনা উহ্থতে ইতি বহ ঘঞ১। ধূম। (হেম) 

বার়বাহন (পুং) ধূম। 
বায়ুবাহিনী (ভ্্ী) বায়ু বহতীতি বহ-গিনি, ডীপ্। বাষু; 

সঞ্চারিণী শিরা, যে সকল শিরাদ্বারা বাষু সঞ্চারিত হয়। (বৈদ্যক) 

বায়ুবিজ্ঞীন, এই নদ-নদী-নগ-নগর-অরণ্যাণি-সমাকীর্ণ ভূত- 

প্ররিরী ধরণীর পৃষ্ঠদেশ হইতে এ চন্্র-থ্য-গ্রহ নক্ষ্রাদি-খচিত 

অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আমরা যে একটা মহাশৃগ্ দেখিতে পাই, 

উহা কি প্ররুতপক্ষেই মহাশূন্য ? আমাদের স্থুণদর্শী চর্মচক্ষু যাহাই 

বলুক না কেন,কিন্তসক্দর্শী বিগ্ঞান-চক্ষ যুক্ি ও প্রমাণসহ বৃঝা- 

ইস] দিতে সমর্থ যে, এজগতে *শূন্য” বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, 

প্রতি কোথা ও"শৃন্ত” রাখেন নাই, প্রক্কতি"শুন্যের”্চিরবিদ্বেষিণী। 

বাহা আপাতদৃষ্টিতে শূন্য বলিয়৷ বোধ হয়, তাহাও বাধুপুর্ণ। 

একটী কাচের নল আপাততঃ শূন্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা 

দ্বারী জল পূর্ণ করিবার সমম্স উহা হইতে যে বায়ু বাহির 

হইয়া যায়, তাহা সহজেই অন্থুভব করা যাইতে পারে। 

আমাদের দৃষ্টি যতদুর পধ্ন্ত চলিতে পারে, তাহা হইতেও 

বন্দর গ্রমারি নভোমগুল বাযুমণ্ডলে পরিপূর্ণ । এই বায়ু 

মগুল সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত। উদ্ধভাগ স্থিরবায়ু, 

বাযুবিণিষ, বাযুুক্ত নর 

০০০ ৯ ০ ১ সস 

শা ্শীশীশীী শি শশী শী শা 

উত্তাপের হাসাধিক্যে এই অংশের কোনও পরিবর্তন দৃই হয়: 

না। নিষ্নভাগে উত্তাপেব পরিবর্তনের সহিত বাযুমগুলে বিবিধ 

পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন- 

শীল অংশাপেক্ষা অপরিবর্ভনথীল অংশের পরিমাণ অনেক অধিক । 

এই বিশাল বায়ুমণ্ডলের পরেও শৃন্ততা বলিয়া কোন? 

পদার্থ নাই । বিশ্বব্যাপী “ইথা ব”(চ:৮)০) অনস্তু আকাশ ব্যাপিয়া 

হিষ্কাছে। ইথার আছে বণিয়াই জগৎ কুর্যালোকে উদ্ভাসিত 

হইতেছে, সুর্যাকিরণে উত্তপ্ত হইতেছে ৮ এই বিশাল বিশ্ব- 

বঙ্গাণ্ডে শৃম্তাতার একবারেই অসস্ভাব। 
যাহা হউক বাগুবিজ্ঞানহ আমাদের আলোচ্য । পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় বাঁযুবিজ্ঞানের আলোচনা ওতপ্রোত- 

এ পশপীপীশ্পিীশিশিাশীী 

] বায়ুবিজ্ঞান 

ভাবে বিঞ্ড়িত হইয়া রহিয়াছে । জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, 

শব্ববিজ্ঞান ( 4১9০০05608 ), উন্মিতিবিজ্ঞান (11870180900 ) 
বাষুপ্রচাপাদিবিজ্ঞান ( [06110180198 ১, বৃষ্টিঝটিকাদিবিজ্ঞান 

(81০৮০:০1989) শরীরবিচয়-বিজ্ঞান(চ1758191985 »স্বাস্থাবিজ্ঞান 

(17)21606) ও তাপ-বিজ্ঞান (71)6777010%)) প্রভৃতি বছবিধ 

বিজ্ঞানে বায়ুবিজ্ঞানের তৰ ন্যনাধিক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। 

আমরা অতি সংক্ষেপে তৎসমঘন্ধে এইস্থলে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা 

করিতেছি। ্ 

এই বাযুমগ্ডলের উচ্চতার পরিমাণ করার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক- 

গণ যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন । কোন সময়ে ইহার উচ্চ- 

উচ্চত| তার পরিমাণ ৪৫ মাইল বলিয়৷ বিনির্দি্ট 

হইয়াছিল। অতঃপরে স্থিরীকৃত হয় যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ" 

তার পরিমাণ ১২* মাইল। পরস্ত বিষুব প্রদেশের উর্ধীভাগে 

লঘু স্থির বায়ু ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর উচ্চদেশ 

প্রসার। সেইস্থানে ইহার পরিমাণ ছুইশত মাইলের ন্যুন 

হইবে ন1। জ্যোতিবিজ্ঞানের নিকট বাযুমণ্ুলের উচ্চতা 

বিনির্ণয় করার যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । 

বাযুব যে ভারিত্ব আছে তাহাও পরীক্ষা দ্বারা বুঝ! যাইতে 

পারে। একটী কাচের গোলক হইতে বায়ুনিফাঁশন-যণ্ 

সাহায্যে বায়ু বির্গত করিয়া ফেলিলে উহার যে ভারত্ব হয়, 

ভারিতব উহাতে বাধু প্রবিষ্ট করিয়া ওজন করিলে 

উহা তদপেক্ষা অধিকতর ভারী হইবে। মণ্গ্ত যেমন জল- 

রাশির মধ্যে সম্ভরণ করে বলিয়া উপরস্থ বিশাল জলরাশিব 

গ্রচাপ-জনিত গুরুভার অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, আম- 

রাও সেইরূপ বাষুরাশির মধ্যে অবস্থান করিতেছি বলিয়া 

ইহার গুরুভার অনুভব করিতে সমর্থ নহি ৷ 

কবিগণ আকাশের অনন্ত নীলিমার শোভা-মাধুর্যের বর্ণন 

করিয়া গিয়াছেন। আকাশের এই বর্ণ, বাধুরই বর্ণ মাত্র। 

রণ দুস্থ পর্বতে যে ঘন নীলিমা পরিদৃষ্ট হয়, 

উহ্যাতেও বায়ুর বগই লক্ষিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে বা 

বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যে দিকেই দূরপ্রান্তে দৃষ্টি করুন, 

ঘন নীপিমা-মাধুরী আপনার নয়নধুগলে প্রতিভাত হইবে, 

উহা বাযুরই বর্ণ। ইহাই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন বায়ুব 

বর্ণ নীল। কিন্তু এই সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পনা শুনিতে 

পাঁওয়! যায়। কেহ কেহ বলেন, আকাশের আদৌ কোন ব্র্ণ 

নাই, উহা ঘোর অন্ধকারময়। ব্যোমযানে ধাহারা আকাশের 

উচ্চ প্রদেশে বিচরণ করেন, তাহারা সুদুরে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে 

পান। ইহাতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক কল্পনা করেন যে 

বায়বীয় পরমাণুর বিচরণতায় গকল বর্ণেরই অভাব পরিলক্ষিত 
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০৯ শা শশার তি সিসি 

হয়»এই নিমিত্ত লঘুতম স্থির বাযুপ্রদেশে সর্্বব্র্ণাভাব শ্বরূপ কৃষ- 
বর্ণইদৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে যে নীলবর্ণ দৃষ্ হয়, উহ! 
ঘনীভূত বাধুতে সৌর কিরণের নীলবর্ণের প্রতিফলন মাত্র । 
সৌরকিরণ যখন ঘন বাধুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর দিকে 
অগ্রসর হয়, তখন উহার নীলজ্যোতিঃ বাযুস্তরে নীলিমবর্ণ 

প্রতিফলিত করে । কেহ বিশ্লেষণী-প্রণালী দ্বারা ( 90)9০01 

%0917819 ) এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করিমাছেন । 

বাযুতে বিমিশিত জলীয় .বাষ্পের মধ্য দিয়া সৌর কিরণসম্পাতে 

বাষু যগ্ডলীতে বর্ণ বৈচিত্র্য প্রতিভাত হইয়া! থাকে। মেঘের 

অন্তরাল দিয়া হুধ্য বা চন্ত্রমগুল নিরীক্ষণ করিলে পীতবর্ণ 

দেখিতে পাওয়া ঘায়। জলীয় বাপ্পজনিত বর্ণ-বৈচিত্র্যই ইহার 

হেতু । সমুদ্র ও আকাশের নীলিমতা সঘন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ 

দুইটী বর্ণের বিনির্দেশ করিয়াছেন-_-একটা নীলবর্ণ, অপরটা 

চক্রবাল রেখার প্রান্তস্থ পীতাভ বর্ণ,বায়বীয়পদার্থের নীলিম-কিরণ 

প্রতিফলনই (1১9199097) আকাশের নীলিমতার হেতু | বায়ু 

রাশির আলোকপ্রেরণ, (17081015816, 0675৪) পীতাভবর্ণের 

কারণ। বাযুমণ্ডলীর বর্ণ পরিমপের নিমিত্ত সসিউর (১০0৪৭০/০) 

নামক একজন বৈগ্ঞানিক পণ্ডিত সাইএনোমিটার (€05%7০- 

এবং ডায়ফনোমিটার 

নামক যগ্র 'আবিক্ধার কারয়াছেন। 

বর্ণের পরিমাপ কর! যাইতে পাবে । 

বাধুর এই নীলিমতা সম্বন্বে আমাদের বৈশেষিক দশনবিদ্ 
.পণ্ডিতগণও কোনও সময়ে ঘথেষ্ট গবেষণা করিয়া গিরাছেন। 

শ্রীপাদ শঙ্কর মিশর বৈশেধিক উপস্কারে লিখিয়াছেন £__ 

“মনু দধিধবলমাকাশমিতি কথং প্রতীতিরিতিচেন্ন মিহির- 

মহসাং বিশদরূপাণামুপলভাত্বথাভিমানাৎ। কথং তহি নীলনভ 

ঈতি গ্রাতীতিরিতিচেন্ন, সুমেরোদিক্ষিণদি্পমাক্রম্যস্থিতস্তেম্্রনীলময়- 

শিথরন্ত প্রভামালোকয়তাং তথাভিমানাৎ। যত্ড, সদূরং গচ্ছচ্চক্ষঃ 

পরাবর্তমানং স্বচক্ষুকণীনি কামাকলয়ন্তথাভিমানং জনয়তীতি মতং 

তদযুক্তমূ। পিঙ্গলসারনয়নানামপি তথাভিমানাৎ। ইহেদালীং 

রূপাদিকমিতি প্রত্যয়াৎ দিকৃকালয়োরপি রূপাি চতুক্ষমিতি চেস্ন 

সমবায়েন পৃথিব্যাদীনাং তল্লক্ষপত্তোক্তত্বাৎ। নতু সথন্ধান্তরেণাপি 

ইহেদানীং রূপাত্যন্তভাব ইতাপি প্রতীতেঃ সর্বধারতৈ দ্িক্- 

কালয়োঃ।” ৫ম, ১ম আহ্কিক দ্বিতীয় অধ্যায়। 

বাঘুর নীলিমত্ব সম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারে প্রশ্ন ,উখিত 

হওয়ার কারণ এই যে বায়ুরাশি দার্শ.নকপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত 

নহে, কিন্তু বাঘুর রূপ স্বীকার করিলে অর্থাৎ “বায়ুর নীলিমবর্ণ 

আছে” একথা স্বীকার করিলে উহা দার্শনিক প্রত্যক্ষের বিষয় 

হইয়। উঠে। তাই উপস্কারগ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হইয়ান্ছছ যে 

( 1)1801)090090)9$৪৫ ) 

এতদ্বারা বাযুমণ্ডলীর 

1791091: ) 

ূ 

আকাশাদির বর্ণ নহে, নিয়োগতঃ সমুচ্চয়তঃ বা বিকল্পতঃ। কোন 

প্রকারেই নভঃ প্রতৃতি দ্রব্যের রূপার্দি থাকিতে পারে না--তবে 

যে বর্ণাদির উপলব্ধি হয়, উহা! ত্রাস্তিপ্রতীতি মাত্র । শঙ্করমিশ 

উক্ত ত্রান্তি-নিরসনের নিমিত্ত বহুল যুক্তির অবতারণা করিয়া- 
ছেন। সমুদ্রে ও বাযুরাশিতে আমরা যে নীলিমত্ব দেখিতে 

পাই, এ নীলিমত্্ বস্রগত নহে। উহা উক্ত পদার্থছয়ে সৌন- 

কিরণের নীলবর্ণ প্রতিফলনসন্ভূত বর্ণমাত্র। যদ্দি উহা বস্তগত হত, 
তবে গুহাভ্যন্তরস্থ বাযুননাশিকে এবং ভাণ্ুস্থ সমুদ্র্লকে আমর! 

নীলবর্ণবিশিষ্টই দেখিতে পাইতাম । আকাশের নীলিমতা 

কবির কল্পনানেত্রে যেন্ূপ ঘনীভূতসৌন্দমধোর বিষয় বলিয়। 

প্রকলিত হয়, দাশনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের স্থশ্দশনের 

তীব্রালোকে উহার সেই সৌন্দম্যচমৎকারিত্বের কবিব'ণত 

শোভাচ্ছট! একেবারেই বিলুপ্নু হইয়া যায় । 

বায়ুর রাসায়নিক-তব্ব। 

প্রা প্ডিতগণ বাযুকে পদ্দভুতের অন্তত একটা “ডূত' 

সংগ্ঞায় অভিহিত ক'রয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক দিন 

পর্যন্ত ইহাকে "ভূত” বলিয়াই স্বীকার করিতেন। আমর 

এখন ও বামুকে ভূত বলিয়াই স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও বক্কুব্য 

মে,মমাদের শাস্মকারগণেব অভিহিত “ভূত' পদাথ এবং পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতগণের আভিহিত মুল পদার্থ” (1010০) ) এককথা 

নহে । পাশ্চাত্য প্রদেশে বহকাঁল পর্যন্ত আমাদের এই পঞ্চ- 

মহাভূত “2197)60৮* সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, কিন্তু পাশ্চাতা 

রসায়ন শানে এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে সে ক্ষিতি, অপ তেজঃ, 

মরুৎ ও ব্যোম ইহারা মুল পদার্থ বাঁ এলিমেন্ট" নহে । কিন্ত 

উহাতে আমাদের শাস্ত্রীয় “ভূত” নামর্ধেয় সংজ্ঞার পরি- 

বর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। কেন না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 

এখন *এলিমেন্ট* বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকেন, আমাদের ভুত 

শব্দ তদ্রপ পদার্থের বাচক নহে । আধুনিক পাশ্চাত্য রসায়ন 

বিজ্ঞানবিদ পঞ্তিতগণ বলেন বাযু জল ও পৃথিবী মুল পদার্থ নে, 

উহারা মুল পদার্থের সংযোগে প্রস্তত হয়। আগুন আদৌ পদার্থ 

নহে_উহা! রাসায়নিক মুল পদাথের ক্রিয়াফল বিশেষ। 

বিশ্লেষণী ক্রিয়ার অতি শৃঙ্গ প্রণালী দ্বারা যে গ্দার্থকে অপব 

জান্ীয় পদার্থে কোন প্রকারেই বিশ্লিষ্ট করা যাঁয় না, "তাদ্শ 

পদার্থঈ অধুনা মুল পদার্থ নামে অভিহিত। সংপ্রতি এই মুল 

পদার্থের সংখ্যা সন্তর হইতে অধিক । আবার অতি আধুনিক 

রসায়নবিদ প্ডতগণ পরমাণুতন্বে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া 

বর্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানের মুল পদার্থনির্ণয-বিভাগে মহালিপলিৰ 



টাই রি ৰং নল সু দি 
একই গুল পদার্থের অবস্থস্তর মাঝ, ধর্তমান বিজ $ ৃ 
সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রপর হইডেছেধ।. : 7 উপ 

যাহা হউক, যে পর্যন্ত সেই গিদধান্তসংসথাপিত না ইইকেছে, 
ততদিন আমাদিগকে বর্তমাম রসান্গনবিজ্ঞানের দিদ্ধা্ জন. 

 সারেই চলিতে হইবে । ফূরোপের বৈজ্তামিক যুগের পারত 
হইতে এ পর্যন্ত বার রাসায়নিক তব সন্ধে যে আলোচনা 
হইয়া আসিতেছে, নিয়ে আমর! তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিছাঁস প্রান 
করিতেছি। 

পূর্বে যুরোপেও বায়ু একটি মূল পদার্থ বলিয়া! গণা হই । 
৬৩৯ খুষ্টাবে ফরালী রাসায়নিক পণ্ডিত জঁ। রে (098. 2০১) 

ধাযুর উপাদান. দেখিতে পান যে টীন ও সীস ধাতু উদ্ধুক্ত গানে 

বিশ্লেষণের ইতিহাস দগ্ধ করিলে উহাদের ভারিত্ব বৃদ্ধি পায়। 

ইহাতে তাহার মনে একটী বিতর্কের উদয় হয়। তিনি অব- 

শেষে স্থির করেন্স যে, আকাশের বাযুতে এমন কোন পদার্থ 
' আছে যাহা এই ধাতুছ্য় দহন করার সময়ে উহাদের সহিত 
সংমিলিত হয়, এবং এই স্মিলনের ফলেই উহাদের তারিত্ব-বৃদ্ধি 

হইয্সা| থাকে । এই পদার্থ যে কি,_তিনি তাহ! ম্পষ্টতঃ নির্ণয় 

করিতে পারেন নাই। 
অতঃপর ১৬৭৪ থুষ্ঠাবে মেয়ো নামক একজন ইংযাজ 

রসায়ন-বিজ্ঞানবিদ পর্ডিত বাধুর রাসায়নিক পরীক্ষান়্ প্রবৃত্ত 

' হন। ইনি পরীক্ষ।-ফলে বুঝিতে পান বাধুতে দুইটা বাষ্প (083) 

আছে । এই হুইটা বাশ্পের গুণাগুণ সন্ধন্ধেও তিনি যথেষ্ট 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস হইস্াছিল। এই ছইটা. 
বাম্পের মধ্যে এক্টী জীবনধারণের অন্থকূল এবং অপরটা 
উহার প্রতিকূল। 

'অষ্টাদশ খুইাবের প্রথম তাগেও এই বাশ্পছুয়ের না আবি. 
কত হয় নাই। তখনকার রসায়ন শান্ত্ে বায়ু বিশ্লেষণের প্রমাণ 
বথেষ্টই আছে। ডাক্তার প্রিইলী বায়ুর এই বাম্পটীকে *1)৩11৩- 
8180065660 817৮ নামে অভিহিত করিতেন চি ডাক্তার শিলে 

(9৪819) এই বাম্পটাকে 19/)051581 81: আখ্যাতেও 

অভিহিত করিয়াছেন। সহজ কথায় কমডরসেটু (9০:401৫90) 
উহাকে 1১] ৪1: নামে অভিহিত, করিতেন । ১৭৭ থুষ্টান্বের 
১লা আগষ্ট ডাক্তার প্রিষ্টলী লর্বগ্রথমে ইহার সবিশেষ পরিচয় 
প্রত হয়েন। ১৭৭৬ খুষ্টান্ে  জাধুনিক্ক রসায়ন-ধিষ্যানের 
দা, বিখ্যাত ফরাসী ৮৭৯ লাকোয়াজিয়েই 
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বিদ্ক ২৭৭২ ষালে রি পি লি 
হইতে বিশুদ্ধ নাইট্োজেম সি বরিাছিদেন। নাইট্োছেন 

ূ্বকালে ০৮১1০881455 ৪০ নামে অভিহিত হইত । 

পঙ্ডিভ রাদারফোর্ড রুদ্ধ বামুতে ফমফরাল নামক দুধ. পার্থ | 
দ্ধ করিয়া বামুদ্থিত নাইট্যোেনকে অকিজেন হইতে পৃথক্ 
করেন। ফসফরাস দগ্ধ হইবার লঙষয়ে বায়ুদ্িত অক্সিজেনের . 

মহিত মিলিত হয়। কিন্তু নাট োজেনের সহিত কসফরাসের 

সেই মিলন সম্পর্ক নাই। নুতয়াং রুদ্ধ বামুময় পাত্রে ফসফরাস 
দগ্ধ হইবার সময়ে কেবল মাত্র নাইটে নই অবশিষ্ট থাকে। 

লাভোয়াজিয়েই যে প্রণালীতে এই ছুইটী পদার্থে বিশ্লেষণ 
রন, তাহার প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে £--তিনি একটা রুদ্ধ 

কাচপাত্রে কিঞিৎ পারদ রাখিয়৷ কয়েক দিবস পর্যাস্ত অনবরত 
উহ্থাতে উত্তাপ প্রদান করিয়া! দেখিতে পান যে পারদের কিয়দংশ 

রক্তবর্ণ চূর্ণাঞ্চারে পরিণত হইয়াছে এবং রুদ্ধ পাত্রস্থিত বায়ুর 
পরিমাণ প্রায় একপঞ্চমাংশ কমিয়া গ্রিয়াছে। এই লোহিত চূর্ণ 

. পদার্ঘগুলিকে তিনি এক কাচ পাত্রে রাখিয়া উহাতে উত্তাপ 

দিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে উহা হইতে একটা বাপ্পের উদগম 
হয়। এই বাম্পটী পরীক্ষা করিয়া! দেখা গেল যে উহাতে ধহনক্তিয়া। 
সবিশেষ বৃদ্ধি পার । লাভোয়াজিয়েই পর্বাপ্রথমে এই পদার্থটা 
অক্সিজেন নামে অভিহিত করেন। "অকিজেন” গ্রীক ভাষার 
শব। 0508 অর্থ অন্ন বা এসিড এবং 9৬2. উৎপদ্গ করা ।” 

যাহা অল্ল উৎপাদন করে তাহারই নাম অক্মিজেন। লাতোক।- 
জিয্নেই বিশ্বাস করিতেন, এই পদার্থ অন্ন উৎপাদনের মূল হেতু। 

কিন্তু আধুনিক গর্বেধদা এই ধারণা তিরোহিভ হইয়াছে! 

এখন সপ্রমাণ হইয়াছে যে এমন এসিড, অনেক জাছে, যাহাতে 

অকিজেন নাই, আধার অপর পক্ষে ক্ষার পদার্থেও টিনা 

অন্িজেন পরিলক্ষিত হইতেছে । 
লাতোয়াজিম্বেই কি প্রকায়ে এই বিশ্লেষগ ফললার্ত করেন, 

তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। পাত্রস্থিত বামুর অন্ধিজেমের 
সহিত পারদ উত্তাপ দ্থায়া মিবিত হুইয়। লোহিস্তবর্ণ' চর পার 
(84৫ 09 ০£18950 ) উৎপাদন কে তব পা. মো | 

িৎ অপ (৮ 
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-আমক পদার্থ রাখিয়া উহাকে ্রতপ্ত কর। বিযৎক্ষণ পরে 

একটি দীপশলাক! জালিয়া উহাকে এমন ভাবে নির্বাণ রর, 

যেন উহার মুখে একটুকু অজলস্ত আগুন থাকে । এইরূপ দীপ- 

শলাক! উদ্ত নলের মধ্যে গ্রবিষ্ট কর! মাত্রই উহ! জলিয়া উঠিবে। 

এই জলনের হেতু এই যে উক্ত রেড, অক্সাইড অব মাক্ুরী 

উত্তাপের ফলে পারদ ও অক্সিজেন বা্পে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। 

অবিিজেন গ্যাসে দাহিকাশক্তি অতি প্রবল, সুতরাং নির্ধ্ধাপিত- 

প্রায় শলাকায় অক্সিজেন বাম্প সংযোগ হওয়া মাত্রই উহা! প্রবল 

বেগে জলিয়া উঠে। 

এখন নাইট্জেনের কথা৷ বলা যাইতেছে; ;-- 

পূর্বেই বলিয়াছি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার স্বিখ্যাত 

₹বজ্ঞানিক ডাক্তার রদারফোর্ড নাট্যোজেন পদার্থ টাকে বায়ু 

হইতে পৃথক্ করেন। তিনি ইহাকে 0900165০০17 নামে 

অভিহিত করিতেন। অতঃপর ডাক্তার প্রিষ্টলী ইহাকে 

[21105787045 ৪11 নামে আখ্যাত করেন। বায়ু হইতে 

নাইটোজেন পৃথক করার বহুল উপায় আছে। এন্থলে সেই 

সকল বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। 

ফনিষ্টিন সিদ্ধান্ত যাহ হউক, খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবের রসায়ন- 

ঘা প্রাচীন সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানে যে সকল পদার্থ বায়ুর উপাদান বলিয়া 

গৃহীত হইত, এস্থলে তাহার একটা তালিকা দেওয়া যাঁইতেছে-- 

১। ডিফ্রেজিটটিকেটেড এয়ার ব! অক্সিজেন । 

২। ফ্লজিষ্টকেটেড, এয়ার ব! নাইট্জেন। 

৩। নাইটাস এয়ার বা নাইটি, অক্মাইড.। 

৪। ডিররিষ্টকেটেড, নাইট়াস এয়ার বা নাইট 

অস্মাইড. 

৫। ইন্ফ্লেমেবল এয়ার বা হাইডোজেন। 

৬। ফিল্পড্ এয়ার ঝা'কার্বণিক এদিড,। 

৭। আলকেলাইন এয়ার ব৷ আমোনিয়া । 

বর্তমান সময়ে এই সকল নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। রসায়ন- 

বিগ্বাবিদ পত্ডিতগণ নানাবিধ উপাদ্ধে বাষুরাশির উপাদান 

বাযুর উপাদান সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের পরিমাণ স্থির 

আধুনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ বাধুক্ 

যে সচল উপাদান ও পরিমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার 

তাঁলিক! প্রদত্ত হইল £-- 

অক্সিজেন ২৯,৬১ 

নাইটে জেন ৭৭৯৫ 

কার্বণিক গ্যানহাইভ্বাইড, ***৪ 

এত্যতীত ওলোন্ (05০০ ), নাইটটুক এসিড, আমো- 
ঘা 

নিয়া কার্বারেটেড, হাইড জেন এবং ্রধান প্রধান স সহরের 

৮৯ 

বাযুতে সালফারেটেড, হাইড্বোজেন এবং সালফিউরাস এসিড 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। এতত্যতীত নানাবিধ উদ্বেয়্ যাস্ত্রিক 
পদার্থ (%০0190)19 ০:৪৪%০19 1076691), রোগোতৎপাদক বীজ 

(08070581010 0610) ) ও মাইক্রোব (1101999) 

বাযুরাশিতে ভাপিয়া বেড়ায়। 

এতট্ধযতীত বিশুদ্ধ বান্ুরাশিতে অধুনা আরও কয়েকটা 
মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্ুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড 

রালে (1,073 7819101)) এবং ইউনিভার- 

সিটী কলেজের রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক 
উইলিয়াম রামজে ( ড11]181) 991080% )--এই উভয় 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রভৃত অর্থব্যয়ে ও যথেষ্ট গবেষণায় বাধুর 
মধ্যে পাঁচটী অভিনব মুল পদার্থ গ্রতাক্ষ করিয়াছেন তদ্ যথা 
আর্গন (1200 ), হেলিয়াম্ ( 11011010 ), নীয়ন (2০07), 

ক্রীপটন (115707) ) এবং জীনন ( 49709 ) এই পাঁচটা 

মূল পদার্থ ই বায়বীয়। 
বাঘুর মধ্যে যে হাইড জেন আছে, খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবের 

রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণও তাহা জানিতেন। কিন্তু তাহার! 

বিন হাইডেজেন নামটী জানিতেন ন1। 
ইদানীস্তন কালে বায়ুর মধ্যে যে হাইড়ো- 

জেন আছে তাহা! কেহ খুলিয়া বলেন নাই। কিন্তু স্থুবিখ্যাত 

ফরাসীপত্তিত গাউটেই (080667) বিবিধ পরীক্ষা দ্বার! নির্ণয় 
করিয়াছেন যে হাইড়েবোজেন নামক মূল পদার্থ টা বিশুদ্বাবস্থায় 
সর্বদা বাধুতে অবস্থিতি করে। প্রতি দশহাজার ভাগ বায়ুতে 

ুইভাঁগ হাইড়্বোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ডেওরার 

এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। 

উপরোক্ত তালিকা পাঠে প্রর্তীতি হইবে যে, অক্সিজেন ও 

নাইটোজেন এই ছুইটা মুল পদার্থই বায়ুর প্রধানতম উপা- 

দাঁন। কার্ধণিক এসিড. ও জলীয়বাষ্প প্রভৃতির পরিমাণ 

দেশভেদে, ও সময়ভেদে পরিবর্তনশীল। আমোনিয়া, সালফারাটেছ্ 

হাইড জেন ও সালফিউরাস্ এসিড, প্রভৃতির পরিমাণও দেশ- 

কালভেদে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্ত অক্সিজেন ও 

নাইটেজেনের পরিমাণ ও অম্গপাতের কোনও ব্যতিক্রম 

হয় না। বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত বাক়ট (8196) 

বিশুদ্ধ যামুর ারিত্ব এবং আরাগো (4188০ ) বিশুদ্ধ বায়ুর 

ভারিত্ব সম্বদ্ধে গবেষণ! দ্বার! স্থির করিয়াছেন যে মধাবর্তী 

উষ্ণতায় (16016785079) একশত কিউবিক ইঞ্চ শু বায়ুর 

ওজন ৩১ গ্রেণের কিঞিৎ অধিক। ইহা জল অপেক্ষা ৮১৬ গুণ 

লথু। বৃষ্টির জলে অক্সিজেনের মাত্র! অধিক পরিমাণে থাকে। 

অভিনধ মূল পদার্থ 



বাুরাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্োজেন সংযোগসম্বন্থে 

বিমিশিত থাকে । যাহাকে রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা! (0)910108] 
00171108000 ) বলে বায়ুস্ব অক্সিজেন ও নাইটেোজেনের 

সম্বন্ধ সেরূপ দৃঢ় নহে। প্রয়োজন হইলে সহসাই একটা পদার্থ 
অপর পদার্থ হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। এরূপ সহজ ও 

সহসা বিশ্লেষণগ্রক্রিয়! সম্ভাবিত না হইলে বাযুদ্বার যে জগতের 

অনেক অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না, আমর] পরে তাহার 

আলোচন। করিব। 
বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইটো জেন এই ছুইটাই প্রধানতম 

উপাদান । এই ছুইটী উগ্রাদান পৃথক করার ও ইহাদের 

অকিজেনও নাইটে। পরিমাণ নির্দেশ করার যে সকল উপায় 

জেন হি. আছে, তৎসম্বদ্ধে ছুই একটী কথা এস্থলে 
বলা যাইতেছে । বাধষুর অক্সিজেন ও নাইটশজেনের পরিমাণ 
নির্ণয় করিতে হইলে ইউডিওমিটার ([7:0910709$6" ) নামক 

ইউডিওমিটারের নলিকা-যন্ত্র উহার প্রধান সহায়। বায়ুর 
ব্যযহার উপাদানের পরিমাণ-নির্যয়ের নিমিত্তই এই 

যন্ত্রের স্থাষ্টি। এই যঞ্ত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাধু লইয়া! নির্দিষ্ট 
পরিমাণ হাইডেোজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তড়িৎদ্বারা 
বাম্পগুলির সংযোগসাধন করিতে হইবে। 

বায়ুমগ্ডলীর অক্সিজেন হাইডেশোজেনের সহিত মিলিত হইয়! 
জলীয়াকারে পরিণত হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 
আঅতিন্ি্ক হাইডেজেন এবং নাইট্োজেন। 

এই পরীক্ষার ফল বাহির করিতে হইলে নিয্ললিখিত প্রণালী 
অবলম্বনীয় 

র_অর্থে যে পরিমাণ ৰায়ু গৃহীত হইয়াছিল। 
ব_ অর্থে যে পরিমাণ হাইডুযোজেন গৃহীত হইয়াছিল। 

অর্থে রাসায়নিক সন্মিলনের পরে যে মিশ্রিত বাচ্স 

অবশিষ্ট রহিল। 

ফু--অর্থে ফল। 
যদি ৫০ কিউবিক সেণ্টমটার বাধুর সহিত ৫* কিউবিক 

সে্ট মিটার হাইডেজেন মিশ্রিত করিয়া তড়িৎ সঞ্চালনের 
পর ৬৮৬ কিউবিক সেপ্টমিটার অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে 
৩১.৫ কিউবিক সেপ্টমিটার বাষ্প জলীয়াকার ধারণ করিয়াছে 

ললিয়। বুঝিতে হইবে । কিন্তু হই পরিমাণ হাইডেশজেন এবং 

এক পরিমাণ অক্সিজেনে জল উৎপন্ন হুয়। 

-৩-:০০ ১৩৪৬ 

১ পরিমাণ অক্সিঞ্জেন 

২ পরিমাণ হাইডেপেন 
২৩০৪ 

২০,৯২ 

এই পরীক্ষায়. 

৫* কিউবিক সেন্টংমিটার বায়ুতে যদি ১০:৪৬ অক্সিজেন 
থাকে, তাহা হইলে একশত অংশে ২*.৯২ হইবে। অতএব 
বাযুমণ্ডলে শতকরা ২০৯২ অক্িজেন এবং ৭7**৮ নাইট্রো- 

জেন আছে । ওজোনদ্বারা বামুর অক্সিজেন শতকরা ২৩ এবং 

নাইটোজেনের পরিমাণ ৭৭ ভাগ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
বাস্ধুর অক্সিজেন ও নাইট্োজেনের পরিমাণ বিনির্ণয়ের 

নিমিত্ত আরও উপায় আছে, তগ্মধো আর একটি উপায় এই £-- 

একটা ক্ষুদ্র পোর্সিলেন পাত্রের উপর একখণ্ড ফসফরাম্ 
রাখিয়া উহা একটা জলপূর্ণ আয়ত পাত্রের উপর স্থাপন করুন । 
তদনস্তর সমান ছয়ভাগে বিভক্ত উভয় এবং মুখখোলা! বোতলের 

আকারের একটি কাচপাত্র উক্ত পোর্সিলেন পাত্রকে আচ্ছাদিত 

করিয়া এরূপ ভাবে স্থাপিত করুন যে পাত্রের একাংশ মাত্র জল- 

পূর্ণ হইয়া রহে। পাত্রের উপরে যে একট ছিপি দিতে হুইবে, 

তাহার নিম্ভাগে একটী পিতলের শিকল এমন ভাবে আলম্িত 

থাকিবে যে উহার অপর প্রান্তে ফসফরাস খণ্ড ম্পর্শ করিতে 

পারে। ছিপিটা খুলিয়! পিতলের শিকল দীপালোকে উত্তপ্ত 
করিয়! উহা দ্বারা ফরফরাস থণ্ড সংস্পৃষ্ট করুন এবং ছিপিটা দৃঢ়- 

রূপে আঁটিয়। দ্বিন। উত্তপ্ত শিকল স্পর্শে ফসফরাস জলিয়া উঠিবে 
এবং কাচপান্র শ্বেতবর্ণ ধুম দ্বার! পুর্ণ হইবে। পাত্রটি শীতল 

হইলে দেখ! যাইবে যে জল উঠিয়! পাত্রের দ্বিতীয়াংশ মাত্র অধি- 
কার করিয়া বসিয়াছে এবং অবশিষ্ট চারি অংশ শুন্য রহিয়াছে। 

ফসফরাস পাত্রস্থিত বামুর % অংশ অক্িজেনের সহিত 

মিলিত হইয়া যে শ্বেতবর্ণ ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহ 
ফসফরাস টাইঅক্মাইভ (2098])1)0108 17105109 £, 20 ) 

নামে অভিহিত । ইহা! জলে দ্রবণীয়, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ 

পাত্রস্থিত জলের সহিত মিলিত ফসফরাস্ এসিডরূপে অবস্থিতি 

করে। যে অবৃষ্ত বাষ্প, পাত্রের অবশিষ্ট চারি অংশ অধিকার 
করিয়৷ থাকে, পরীক্ষা করিলে উহা! নাইটেজেন বলিয়া জান। 

যাইতে পারে। 

এই পরীক্ষা ছারা ইহাও সপ্রমাণ হয় যে বাধু মধ্যে ৪ 
আয়তন ( ০1909 ) নাইটেজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন 
আছে। দেখা যাইত্বেছে যে বায়ুর মধ্যে যে নকল উপাদান 

আছে, তন্মধ্যে নাইট জেন ও অক্সিজেনের ভাগই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। অুতরাং বায়ুর স্বরূপ ও ধর্ণা সম্বন্ধে জানিতে হইলে 

উহার প্রধান প্রধান উপাদানগুলির স্বরূপ ও ধর্ম সমন্ধে 

আলোচন। কর! কর্তব্য । এই নিমিত্ত অক্সিজেন, নাইট্যোজেন, : 
কার্বণিক-এমিড, জলীয় বাশ ও হাইড্দোজেন প্রভৃতি পদার্থ 
সঘদ্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা! কর! যাইতেছে । 

আমর! ইতঃপৃর্কে অক্সিজেনের ও নাইটেজেনেন্ধ আবি" 



কারের ইতিহাস সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। প্রীষ্টলী, শিলে, 
লাভোয়াজিয়েই প্রস্ৃতি পণ্ডিতগণ কি প্রকারে 
বায়ু হইতে অক্সিজেন ও নাইটোজেন পৃথক্ 

করেন, তাহারও কিঞিৎ আলোচনা করা হইয়াছে । রসায়ন- 
বিজ্ঞানে মুল পদার্থ সমুদ্বায়ের যে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন আছে, 
তাহাতে অক্সিজেন ইংরাজী 0 অক্ষরে পরিচিত, ইহা 
একটী মূল পদার্থ, ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব_-১৬। বায়ুর 
সাধারণ তাপে (0910198৮019 ) এবং গ্রচাপে অক্সিজেন 

বাম্পাবস্থায় অবস্থিতি করে। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ডাক্তার প্রিষ্টলী ইহাকে. ডি্লজিষ্টি- 
কেটেড এয়ার (1)91)1)10£1801069 ৪৮) নামে অভিহিত 

করেন। ডাক্জার শীলি (90919) এম্পি- 

রিয়াল এয়ার (1799)0079%] 611) আখ্যা 

প্রদান করেন। সুবিখ্যাত কন্ডরসেটের মতে ইহা ভাইটাল 
এয়ার ( 5151 81৮) বা প্রাণবাষু নামে অভিহিত হইত। 

লাভোয়াজিয়ে মহোদয়ই ইহার বর্তমান নামের আবিষ্বর্তী । 

আমাদের শান্দধরের মতে ইহার নাম প্বিধুপদামূত* ব 

"অন্বরগীযুষ*। 

অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন প্রণালী সধদ্ধে পূর্বে ছুই একটা 
প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু প্রণালী ত্বারা 

অক্সিজেন অক্সিজেন উৎপন্ন করেন । (১) মাঙ্গানিজ- 
উৎপাদন-প্রণাণী ডাই-অল্সাইড নামক পদার্থকে উত্তপ্ত করিতে 

করিতে যখন উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করে, তখন উহা! হইতে 

টাই-মাজানিজ-টেট্বক্াইড এবং অক্সিজেন বাষ্প জন্মিয়া থাকে। 
(২) সাধারণতঃ প্লোরেট অব পোটাশ হইতেই অধিক সময়ে 

অক্সিজেন গ্যাম উৎপন্ন করা হয়। ক্লোরেট অব. পো্টাশ উত্তপ্ত 

করিলে উহ! বিকৃত হইয়া ক্লোরাইড অব. পোর্টাশিয়াম এবং 

আঁঞ্জেন বাশ্প উত্পাদন করে। 

(৩) ক্লোরেট অব পোটাশের সহিত মাঙ্গানিঞ্জ ভাই-অক্সাইড 

কিংবা শু্ধ বালি অথবা কাচ চূর্ণ মিশিত করিয়৷ উত্তাপ দিলে 

অতি অল্পকালের মধ্যে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রাপ্ত 

হওয়া! যায়। প্রস্তত-গ্রণালী এইরূপ £-- 

একভাগ ক্লোরেট অব পোটাশের সহিত ইহার একচতুর্থাংশ 

ভাগ মাঙ্গানিজ ডাই-অল্সাইড মিশ্রিত করিয়া রিটর্ট নামক একটি 

যন্ত্রে রাখিতে হয়। একটা নলাকার বাপ্পবহা নলসংযুক্ত ছিপি 

স্বার। উহার মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর 

এই দ্লিটট যন্ত্রটীকে একটী আধারদণ্ডে সংযুক্ত করিয়া উহার 

ঠিক নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্প জালিয়! দিতে হইবে। তাপ পাইবা 

মাত্র অক্িজেন গ্যাস উৎপন্ন হইতে থাঁকিবে। এই গ্যাস সংগ্রহ 

অঙ্গিজেন 

অক্সিজেনের 

নাম-করণ 

বায়ুবিজ্ঞান 

করিতে হইলে জলপূর্ণ গামল! কিঘবা নিউম্যাটিক টফ. নামক 
যস্্বিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। ছিপি বিশি পরিষ্কৃত স্বচ্ছ 
কাচের বোতল গামলা বা নিউমাটিক টফ, জলে পূর্ণ করিয়া 
উহার উপরে অধোমুখে রাখিতে হইবে। অক্সিজেন বহির্গত 
হইতে আরন্ধ হইলে, বাম্পবহা নলটা বোতলের মুখের নিম্ে 
ধরিবামাত্র বুদবুদ্ করিয়া! উহাতে বাপ প্রবিষ্ট হইবে, যখন 
যোতলের সমুদয় জল বাহির হইয় যাইবে, তখন ছিপিদ্বারা 
বোতলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে । কাচের ছিপিছবারা বোতলের 
মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করা যায় না। এই নিমিত্ত ছইভাগ মোম 
এবং একভাগ নারিকেল তৈল ফুটাইয়া আঠা প্রস্তুত করিয়। 
রাখা কর্তব্য। বোতল ব্যবহার করার পুর্বে উহার ছিপিটা এ 

আঠ দ্বারা আবৃত করিয়৷ লইতে হয়। 
(৪) উত্তাপ সহকারে গম্ধকান্ন বিশ্লি্ করিয়াও অক্সিজেন 

পাওয়া যাইতে পারে । 

(৫) তড়িৎসংযোগে জঙ্বিশ্লিষ্ট করিয়াও অক্সিজেন উৎ- 

পার্দিত হয়। 

অক্সিজেন মুক্তাবস্থায় ফ্লরীন ব্যতীত প্রায় সমুদয় মুল 
পদার্থের সিতই বিমিশ্রিত হইতে পারে। ইহা অন্যান্য 
পদার্থের সহিত মিশিয়া ত্রিবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, 

যথা-_-অক্স/ইড, এসিড ও আলকালি। 
এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহ! প্রথমে 

অক্সাইডে অল্প পরিমাণে এবং কিছু বেশী মাত্রায় এসিডে পরিণত 

হয়--অঙ্গার, ফল্ফরাস ও ক্রমিয়াম প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থ । 

অক্সিজেন গ্া।স বর্ণহীন, শ্বাদহীন ও গন্ধহীন। ইহা চক্ষুর 
অগোচর ও অতি স্বচ্ছ এবং হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী, 

সাধারণ বায়ুতে যেরূপ স্থিতিস্থাপকত! প্রভৃতি 

গুণ পরিলক্ষিত হয়, অক্সিজেনেও সেইরূপ 

স্থিতিস্থাপকতাদি আছে। জীবনের ক্রিয়ানির্বাহার্থ অক্মি- 

জেনের অত্যন্ত প্রয়োজন । সাধারণ বাষুর সমপরিমাণ অক্নি- 

অক্সিজেনের 

সংমিলন 

অক্সিজেনের দ্বরাপ 

জেন অধিকতর দীর্ঘকাল গ্রাণরক্ষার উপযোগী । এই নিমিত্ত 

ইহার অপর নাম প্রাণবায়ু বা ৮1121 ৪17। 

ভূবাধু অপেক্ষা অক্সিজেন আধকতর ভারী। একশত 

কিউবিক ইঞ্চ পরিমিত অক্সিজেন বাম্প মধ্যম পরিমিত তাপে 

ও প্রচাপে ৩৪ গ্রেণ অপেক্ষাও ওজনে অধিকতর ভারী হহয়া 

থাকে । কিন্ত তদবস্থায় ভূবায়ুর তারিত্ব ৩১ গ্রেণের কিঞ্চিৎ 

অধিক। অক্সিজেন গ্যাস জলে ঈষৎ দ্রবণীয়। ইহার স্বকীয় 

ব্যাপকতা-পরিমাণ-স্থানের কুড়িগুণ অধিক ব্যাপকতান্থান বিশিষ্ট 

জলে অক্িজেন দ্রাবিত হইয়া থাকে । ইহার উপরে আলোকের 

কোন ক্রিয়৷ নাই। অন্তান্ত বাপ্পের স্তায় উত্তাপে অক্সিজেন 
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বিস্তৃত হইয়া থাকে। তড়িৎপক্তির প্রভাবেও ইহার গুণের 

কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। শৈত্য ও প্রচাপে 

ইহাকে তরল বা কঠিন করা যায় না। অক্িজেন এখনও মূল 

পদার্থ বলিয়াই পরিগণিত । কিন্তু কেহ 

কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন । আধুনিক 

বৈজ্ঞানিকগণ সগ্রমাণ করিতেছেন যে, যাহাকে পূর্ব্বে পরমাণু 

বলিয়া অবিভাজ্য মনে করা হইত, সে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। 

প্রত্যেক পরমাণু কতকগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষুদ্রতম পদার্থের 

(101,01790) সমষ্টি মাত্র। বর্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে যে 

সকল মুল পদার্থের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইডেজেন 

সর্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ । [হাইড জেনের মান ধরিয়াই অপরাপর 

মূল পদার্থের মান নির্ণীত হইয়াছে। 'অধুন! পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ 

হইয়াছে বে এই হাইড জেনের এক পরমাণু উল্লিখিত বৈদ্যুতিক 

পদার্থের (120,০৮০ ) একছাজার গরিমিত পদার্থের সমষ্টি 

এবং নেগেটিত, বা বিয়োগ-সংজ্ঞক বৈছ্যাতিক শ্জিপূর্ণ। যদিও 

এই সকল পরমাণু প্রত্যক্ষের অত্যন্ত অতীত, কিন্তু ইহাদের 

অস্তিত্বের গ্রমাণ এক বাবেই অকাট্য এবং অথগ্য। 

জগতে যে সকল মুল পদার্থ আছে,তন্মধ্যে অক্সিজেন সর্বত্রই 

সুলত। ভূভাগের জলরাশিতে ইহার $ অংশ, বাযুতে ₹ অংশ 

এবং সিলিকা, চক এবং এলিউমিনাতে $ অংশ বিদ্যমান 

রহিয়াছে । দিলিকা, চক ও এলিউমিন। 

রিনি এই তিন পদার্থ ই ক্ষিতির প্রধানতম উপা- 

দান। প্রাণীদিগের গ্রাণরক্ষার্থে অক্সিজেনের নিত্য প্রয়োজন। 

মঙ্গলময় ভগবান্ এই নিমিত্ত জগতের সর্বত্রই এই প্রয়ো- 

জনীয় পদার্থের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্ত ভূবামুতে 

নাইটে জেনের সহিত অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদ 

জগতের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। 

জগত্প্রাণ কৃর্্য স্বীয় কিরণে উদ্ভিদ পত্রের আর্্ অন্তস্তল ভেদ 

করিয়া! উহাদের মধ্য হইতে অল্মিজেন আকর্ষণ করেন এবং 

ধরাধামস্থ প্রানীর্দিগের উপকারার্৫থ অক্সিজেন সঞ্চয় ও 

বিতরণ করিয়া প্রাণিগণের হিত সাধন করেন। ইহাতে 

উদ্ছিদ বাজ্যেরও পরম উপকার সাধিত হয়। কার্বণ উত্ভিদ- 

সমূহের জীবনোপায়। ভূবাযুতে যে কার্বণিক এসিড, সঞ্চিত 

হয়, পত্ররাঁশি বিনির্গত অক্সিজেন দ্বার সেই কার্বণিক এসিড 

বিশ্লিষ্ট হইয়া উদ্দিদ্সমূহ কার্বণ দ্বারা পরিপুষ্ট করে। 

উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যে কার্ধণ ও অক্সিজেনের এইরূপ আদান 

প্রদান দ্বারা বিশ্বনিয়ত্তার বিশ্বকার্ধোে সুশৃঙ্খল, মিতব্যয়িতা ও 

নিবতিশয় সুবিধান পরিলক্ষিত হয়। 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ফরাসী পণ্ডিত লাভোয়াজিয়েই এই 

মূলেই গোল 
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পদার্থকে “অক্সিজেন” নামে অভিহিত করেন। ০৪ একটা 

গ্রীক শব, ইহার অর্থ অশ্প,--0190080 অর্থাৎ 

"আমি উৎপাদন করি”। এই দুইটা প্র হইতে 

0:০7 শবের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহা অক্লোৎপাদক বলিয়! 

লাভোয়াজিয়ে ইহাকে অকিজেন নামে অভিহিত করেন 

তৎকালে যে ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল ইহার বিশিষ্ট 

হেতু আছে। অঙ্গার বা গদ্ধক, রুদ্ধবাযুতে দগ্ধ করিলে উহা 

হইতে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অঙ্গার*ব! 

গন্ধক-দহন-জনিত বায়ু জলে দ্রবীভূত হয়, এই জলের অন্ন 

স্বাদ হইয়া থাকে। লাভোয়াঁজিয়েই এই কারণে উক্ত বায়বীয় 

পদ্দার্থকে অক্সিজেন বা অস্জান নামে অভিহিত করেন। 

কিন্ত অতঃপর ডেতি (7)? ) ফ্লরিন পদার্থের পরীক্ষা 

আরস্ত করিয়া দেখিতে পান যে হাইড্োক্লোরিক এপিড, অতি 

তীব্র অগ্ পদার্থ,অথচ ইহাতে কণামাত্রও অক্সিজেন নাই, আবার 

অন্যদ্দিকে সোডিয়াম ও পোটাশিয়াম প্রভৃতি পদার্থ ক্ষ্নঙ্জান বা 

অক্নিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে সকল যৌগিক পদার্থের 

স্ট্টি করে, সেই সকল পদার্থে একেবারেই অস্্রাস্বাদ অন্কুভব 

করা যায় না। বিপরীত পক্ষে উহাতে তীব্রক্ষারের আশ্বাদই 

অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং অক্সিজেন নামটীর বুতপত্তিগত 

অর্থ ধরিয়৷ বিচার করিলে উহা! যে পদার্থের বাচকরাপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে, তৎসন্বদ্ধে ষথার্থভাব এই নামটা দ্বারা অভিব্যন্ত হয় 

ন1) প্রত্যুত উহা ভ্রাস্তিরই উৎপাদক । 

অক্সিজেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । অক্সিজেন ভিন্ন 

জলনক্রিয়া অসস্ভব। এই জন্য পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে কোন 

সময়ে অক্সিজেন অগ্রি-বায়ু ( চ179-%)7) নামে অভিহিত 

হইত। জ্বলন্ত ইন্বনে অক্সিজেন স্পর্শ মাত্র 

উহা উজ্জ্লভাঁবে জলিয়া উঠে। যে সকল 

পদার্থ সাধারণতঃ অদাহ বলিয়া বিবেচিত হয়, অক্সিজেন গ্যাস- 

ংস্পর্শে দে সকল পদার্থ সহসা প্রজলনোপযোগী হইয়া দীড়ায়। 

লৌহ যখন অগ্নিতে পুড়িতে পুড়িতে লাল হইয়া উঠে, তখন 

উহাতে অকৃনিজেন গ্যাস শ্পৃষ্ট হইলে লৌহও জ্বলিয়৷ উঠে। 

অকৃসিঙ্জেন গ্যাসে যখন ফসফরাস্ দগ্ধ হইতে থাকে, সে 

আগুনের আলোক সহ করাই অতি কঠিন ব্যাপার। 

অক্সিজেন গ্যাস না থাকিলে কিছুই জলিত না । কোল গ্যাস 

বল, কেরোসিন তৈল বল, অক্সিজেনের সাহাধ্য না পাইলে 

ইহার কিছুই প্রজ্লিত হইত না। হাইড়েোজেন বাপ্প দাহ, 

কিন্ত দাহক নহে। হাইডেজেনপূর্ণ বোতল নিম়সুখ করিয়া 

উহাতে একটা জলস্তবাতি গ্রবেশ করাইলে উহা! তৎক্ষণাৎ নির্ববা- 

পিত হইবে। কিন্তু হাইডে জেন বাম্প বোতলের মুখে এরভাহীন 

নামেই ভুল 

অক্মিজেনের 

দ্াহিকাশক্তি 



একটা দীপশিখ! প্রবিষ্ট করিলে দীপশিখ! যে নিভিয়া যায় ইহার 
কারণ হাইড জেন দাহক নহে, কিস্তু কোন অগ্রিমুখ পদার্থ, 
অক্সিজেনপূর্ণ বোতলের মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া মাত্র উহা 
অধিকতর প্রবলবেগে জলিতে থাকিবে। 

এখন প্রশ্ন এই যে অকৃসিজেন নিজে দাহ কিনা? ইহার 
উত্তরে এই মাত্র বক্ত'্য যে অক্সিজেন সহজে দাহ নহে। 
কিন্তু যদি হাইডেজেন বাম্পপূর্ণ কোন কাচ পাত্রের মধ্যে একটা 
নল স্বারা অক্সিজেন বাষ্প প্রবেশ করাইয়! উহাতে অঞ্নি সংযোগ 

করা যায়, তাহা হইলে নলের মুখে অক্সিজেন বাষ্প জলিতে 
থাকিবে, সুতরাং স্থলবিশেষে অক্সিজেন দাহ পদার্থের ক্রিয়া ও 

হাইড জেন দাহকের ক্রিয়। প্রকাশ করিয়া! থাকে । নিম্নলিখিত 
পরীক্ষাগুলি ত্বারা অকৃনিজেনের দাহিকাশক্তির সিদ্ধান্ত করা 

যাইতে পারে £-- 

ক। একটী বক্রমুখ তাঁর তারে ছোট মোমবাতি বিদ্ধ 
করিয়া! গ্রজলিত করিয়া অকৃসিজেন-পূর্ণ বোতলের মধ্যে 

প্রবিষ্ট করিলে, বর্তিকা৷ অধিকতর উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ 

করিয়া! জলিতে থাকিবে । 

থ। প্রজ্লিত বাতিটী নির্বাপিত করিয়। অগ্নিমুখ থাকিতে 

থাকিতে অক্সিজেনের বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে বাঁতি 
পুনঃ গ্রজলিত হইবে। 

গ। তারে বাধিয় দীপালোকে লোহিতোত্বপ্ত করিয়৷ এক 

থণ্ড কয়লা, অক্সিজেনপুর্ণ বোতলের মধ্যে নিমজ্জিত করুন, 

কম্নলাথণ্ড উজ্জ্বল আলোক ও স্কুলিঙ্গ প্রকাশ করিয়া 
জলিতে থাকিবে। 

ঘ। দীর্ঘ বাঁটযুক্ত তেলের পলার ন্যায় একটী পাত্রে 
(1)989878608 ৪]০০০ ) গন্ধক জালাইয়া অক্সিজেনের 

বোতলে নিমজ্জিত করুন, গন্ধক বেগুণী বর্ণের আলোক প্রকাশ 

করিয়া জলিতে থাকিবে । 

৬। পূর্বোক্ত পাত্রে ক্ষুদ্র একখণ্ড ফসফরাস্ রাখিয়া 

অগ্সিসংষোগ করিয়া! অক্সিজেন পুর্ণ বোতলে নিমজ্জিত করুন, 

ফদ্ফরাস্ ছৃষ্টিসস্তাপক তীব্র আলোক প্রকাশ করিয়া অলিতে 
থাকিবে এবং বোতলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ ধূম সঞ্চিত হইবে । 

চ। মাগৃনেসিয়ম্ ধাতুর একটা তার দীপশিখায় জালাইয়া 
অক্সিজেনের বোতলে প্রবিষ্ট করিয়াছিল, অতীব উজ্জ্বল 

আলোক নিঃস্থত করিয়া মাঁগনেসিয়ম-তার পুড়িতে থাকিবে। 

ছ। ঘড়ির স্প্িংএর একমুখে দ্রবীভূত গন্ধক সংলগ্ন করিয়া 

অগ্নি সংযোগ করিলে গন্ধক পুড়িতে থাকে, কিন্ত ঘড়ির শ্টরিং 
, পোড়ে না। এক্ষণে এই জলম্তমুখ স্প্িংটা অক্সিজেনের 
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স্প্িংটী দগ্ধ 
হইতে থাকিবে এবং লোহিতবর্ণ গলিত লৌহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 

হুইয়া! সন্দর দৃশ্ত উৎপাদন করিবে 
জীবদেহে অক্সিজেনের ক্রিয়া সম্বন্ধে বুল প্রয়োজনীয় 

জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ফিজিয়লজী ( 210531010৮5 ) বা শারীর, 

তত্বে এ সম্বন্ধে বুল গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। 
নিশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুর প্রয়োজন ও পরিবর্তন, রক্তসংশোধনে এবং 
দৈহিক তাপ উৎপাদনে (03%908697 ) এবং দৈহিক শক্তির 

উতৎপত্তিসাধনে ও দেহোপাদান প্রতৃতির গঠন ও ধ্বংস কাধ্যে 

অক্সিজনের প্রভাব ও প্রক্রিয়ার বিষয় সেই স্থলে বিশদরূপে 
আলোচিত হইবে। 

ওজোন (€ 0201)9) অক্মিজেনেরই একটী পৃথক্ মুর্তি। 

ইহা ঘনীভূত অক্সিজেন। তিন আন্তন 
অক্সিজেন ঘনীভূত হইয়া ছই আয়তনে 

পরিণত হইলে তখন উহার ধর্ম অক্সিজেনের স্তায় থাকে না। 

তখন উহার একপ্রকার গন্ধ হয়। বজ্রপাতের সময়ে বাযুরাশি 

হইতে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়। উহা! ওজোনের গন্ধ। 
সিমেন সাহেব ওজোন প্রস্তত করার নিমিত্ত একপ্রকার 

নল প্রস্তত করিয়াছেন । এই নলে অকৃসি- 

জেন প্রবিষ্ট করিয়। নলটা ব্যাটারী ও প্রবর্তন- 

কুণডলের সহিত সংযুক্ত করুন। উহাতে তড়িৎ শ্ৰ,লিঙ্গ উত্পাদন 

করিলে নলের অপর মুখ দিয়! ওজোন নিঃস্থত হইবে। ওজোন 

কি ন! তাহ! পরীক্ষা করিয়। দেখিতে হইলে একখণ্ড পো্টাশিয়াম- 

আইওডাইড শ্বেতসারের দ্রবণে পিক্ত করিয়া নল হইতে 

নির্গত বাষ্পের সহিত সংস্পৃষ্ট করিলে উহা! নীলবর্ণ হইবে। 

২। ফস্ফরাদ বায়ুমধ্যে অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে 

ওজোন্ প্রস্তুত হয়। 

একটী আয়তমুখ বড় কাচের বোতলের মধ্যে অল্প জল 

রাখুন, তন্মধ্যে একথণ্ড ফস্ফরাম এরূপ ভাবে সংস্থান করুন যে 

উহার অল্লাংশ মাত্র জলের উপরিভাগ স্পর্শ করে। অতঃপর 

একটী কাচের ছিপি দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করুন। ইহাতে 

ওজোন উৎপন্ন হইবে। 

ওজোন বর্ণহীন অনৃ্য বায়বীয় পদার্থ। ইহার গন্ধের কথা 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । তড়িৎ যন্ত্রপরিচালনেও এই প্রকার 

ভ্রাণ অনুভূত হয়। ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা ১৫ গুণ ভারী। 
ওযোনেরম্বরপ সমধিক চাপ ও শৈত্য দ্বারা ইহা তরলা- 

ও ধর্ণ বস্থায় পরিণত হইতে পারে। ইহার রাসা- 

য়নিক তত্ব সম্বন্ধে ইতঃপুর্বেধ উক্ত হইয়াছে । কার্বণিক এসিড, 

গ্যাসে ওঞোনের অন্তিত্ব থাকে না। নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের 

ওজে।ন (02709) 
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বাঝুতেই অধিক পরিমাণে ওজোন বিগ্ভমান থাকে । ওজোন 

দ্বারা আকাশস্ বিষ পদার্থ বিন হয়। কেহ কেহ বলেন যে 

ইহা ম্যালেরিয়া! ও ওলাউঠার বীঙাগুবিনাশক | অধুনা চিকিৎসা. 
বিজ্ঞানে ওঞ্জোনের বহুবিধ ব্যবহাবের কথা শুনা যাইতেছে। 

আকাশ যে নীলবর্ণ দেখায় কাহারও কাহারও মতে এই 

ওজোনই তাহার হেতু। 
. নাইটে ঙ্জেন (13110708070 

বায়ুর আর একটা উপাদন-নাইটোজেন। বাধু রাশিতে 

নাইটেজেনের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বেই বলা 

হইয়াছে, পাঁচভাগ বাধুর মধ্যে একভাগ অক্সিজেন, চািভাগ 

নাইট্োোজেন। প্রাকৃত জগতে নাইটে জেনের পরিমাণ অতীব 

প্রচুর। প্রাণিজগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় । 

এইজন্য মল্গলময় বিধাতা বাযুমগ্ডলীর তিন চতুর্থাংশ কেবল এই 

মূল পদার্থ রাই পূর্ণ করিয়া বাখিয়াছেন। আগুলালিক পদার্থের 
( 4১01)000)1109103) মধ্যে নাইট্োজেনই প্রধানতম উপাঁধান। 

জীব ও উদ্টিদ্জগতে নাইঝোজেন ব্যাপ্তিরপে অবস্থান করি- 
তেছে। খনি পদার্থে নাইটে জেন বড় বেশা দেখিতে পাওয়। 

যায় নাঁ। তন্মধ্যে কেখল সোরাতে এই মুল পদার্থ দেখিতে 

পাওয়া যায়। নাইট্োজেন মিশ্রণ পধাথের মধ্যে নাইটিক 
এমিড্ ও আমোনিয়ার লেখাভান সর্ব প্রকার ভূমিতেই দেখিতে 
পাওয়া বার। 

মৌলিক নাইটেশীজেন গ্যাসে (বি এক অণুপরিমাঁণ ) 

গ্রাপ্ত হওয়া! যায়। বাধু শি হইতে এই পদার্থ বি কৰা 

যাইতে পারে। অক্সিজেন যেমন দহনক্রিয়ার অনুকূল, 

নাইটে াজেনের ধর্শ মেরূপ নহে) এই জন্তই সৃষ্টির কাধ্য 

সুনয়মে সম্পন্ন হইতেছে। বাষুণ মব্যে যদি শুদ্ধ অক্সিজেন 

থ|কিত, তাহা হইলে অতি দ্রুতগতিতে দহনকাধ্য সম্পন্ন হইত । 

তাহা হইলে আমাদের রন্ধন, দীপপ্রজলন প্রভৃতি কোন কাধ্যই 

নসম্পাদিত হইত ন|| কাঠ বা কয়লাতে আগুন সংযোগ 

করা মাএই উহা তৎক্ষণাৎ জলিয়। যাইত, প্রদীপ প্রজলন কর! 

মারই উহার বণ্তি ভম্মাভৃত হইয়া যাইত। আমর! কাঠ্ঠবস্ত 
প্রস্থ দাহ পথ নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারিভীম না। 

খড়ের ঘরে আগুণ ধরা মাত্রই উহা! ভন্মীভূত হইয়া যাইত। 
আমরা বাযুর সাঁহত যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তাহা আমাদের 

দেহের প্রত্যেক সথদ্দাব্বব্র উপর মৃহু দাহন কাব্য সম্পন্ন করে, 

তাহার ফলে তাপ ও দৈহখ্শক্তির উদ্ভব হয়। যদি বাধুর মধ্যে 

নাইটোজেন না থাকিল্া কেবন্গ অন্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে 

জীবণাশক্তির ক্রিয়া কোন ক্রমেই শৃঙ্খলার মহিত সুসম্পন্ন হইত 
না। দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট অক্সিজেনের সহিত অধিক মাত্রায় 
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নাইট্োজেন বিমিশরিত রাখিয়া অক্সিজেনের সংহারিকা শক্তিকে 

নিয়মিত করা হইয়াছে । প্রকৃতির এই বিধান বিশ্বকরী 
জ্ঞানময়ী মহাশক্তির সঙ্গলময়ী লীলার উজ্জ্লতম নিদর্শন | 

নাইটেশজেন অনৃস্ত বায়বীয় পদার্থ, ইহার স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধ 
নাই । রেগনান্ট, (৮৫70৮) বলেন, বাধুব তুলনায় ইহার 

আপেক্ষিক গুরুত্ব ০৯৭০২ ম্ুঙরাং ইহা বায়ু 

অপেক্ষা লঘুতর।. একমিটার পরিমিত নাই- 

টেশজেনের গুরুত্ব ১২৫ গ্রাম। একভাগ জলে ১:৪৮ ভাগ 

নাইটে জেন দ্রবীভূত হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
১৭৭২ খুঃ অন্দে রদারফোর্ড সাহেব নাইটোজেন আবিঞার 

করেন। ইহার পচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৭৭ খুঃ অন্দে শীলে 

এবং ফরাসী ডাক্তার লাভোদ্বাজিয়েই ডাক্তার রদ্দারফোডের 

সিদ্ধান্ত সদ করিয়াছিলেন । কি প্রকারে লাইট্যোজেন বাঘুর 
অক্সিজেন হইতে বিশ্লিষ্ট করা যায়, কি প্রকারে নাইটোজেন 

উৎপন্ন হয়, হতঃপুর্কে তাহ! বলা হইয়।ছে। 

নাইটে জেন দাহ নহে! নাইটোলেনে দীপাশথা নিতিয়া 

যায়। ইহার কোন প্রকার খ্ষিজনক ধন্ম লাই, অথচ ইহা 

ভীবনরক্ষার মন্বঙ্গেও সাক্ষাত্ভাবে কোন সাহান্য কবে না। 

র।সায়নিক পাগুতগণ নাইট্জেনকে তরল অধদায় পরিণত 

করিতে সমর্থ হহয়াছেন। সাধাবণ 'অবস্থায় ভাপ বা তড়িৎ 

প্রভৃতি ছারা নাইটে ছেনের কোন প্রকার বিক্াত বা পরিবর্তন 

ঘটে না। কিন্ত নিন্দি্ট উচ্চতর ভাগে (10501)6)86500 ) 

বোরণ, মাঁশনিসিয়াম, ভেলাডিয়াম এবং টিটাপিফ্াম প্রভৃতি মূল 

পদার্থ ইহার সহিত মিলিয়! দিশিয়া নাইট ইড্রপে পধথত হয়। 

মাধারণতঃ অক্সিজেনের সাহতও নাহটেজেন মিশিতে পারে । 

উত্তাপ দিলেও মিশ্রণ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু উহাতে ধীরে দ্বীরে 

তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে এই ছুই গ্য:স হইতে পরমাণু 
পুথক্ হইতে আরব হয়। 

বারুরাশতে অক্সিজেন ও নাইটেজেন গিশ্রিত অবস্থার 

রহিয়াছে । [কন্ত এই [মশ্রণ রাসায়নিক 

বিমশ্রণ নহে । নিমালথিত পরীক্ষা দ্বার! 
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১। যখনই দুইটা বায়বীয় পৰাথে গামায়নিক মিপন ঘটে, 

তখনই উত্তাপ উদ্ভূত হয় এবং উতৎ্পণ্ন পদার্থের আয়তন উৎ- 

পাক পদার্থলমুছের আয়তন হইতে পৃথবৃত্ব গ্রাপ্ত হয়। বায়ু, 

নিহিত অক্সিজেনে ও নাইট্যোজেনে এহ উভয় গ্যাসের যে নি 

পারমীণ আছে, এই ছুই গ্যাসের সেই পরিমাণ লইয়া কোন 

পাত্রে মিশ্িত করিলে উহা সর্বপ্রকরেই বাছুর হায় কাধ্য 

করিবে এবং তদ্বৎ পাঁরলক্ষিত হইবে। কিন্তু এই মিশ্রণ-ফলে 

ন|ইটে জেনের 

স্বরূপ ও ধর্ম 

সব।রণ বিমিশ্রণ ও 

গাসায়নিক বিমিশ্রণ 
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তাপোৎ্পত্তি বা আয়তনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে না 

বাযু যে রাদায়নিক ভাবে (01970108119) বিমিশ্রিত পদ্দার্থ নহে, 

ইহা! তাহাব একটা বিশিষ্ট প্রমাণ । 

২। একটী পদার্থের সহিত অপর পদার্থের রাসায়নিক 

মিলন হইলে পরমাণুর গুরুত্ব-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে এইরূপ 

মিলন ঘটয়! থাকে । তারৃশ অন্ুপাত ভিন্ন অপব কোন প্রকারে 

এই প্রকার মিলন হয় না। কিন্তু বাধু মধ্যে অক্সিজেন ও 

নাইটেজেন যে পরিমাণে অবস্থান করে, তাহাতে পারমাণবিক 

গুরুত্ব সংখ্যার কোন প্রকার অনুপাত পরিলক্ষিত হয় না| 

সুতরাং বাষু রাশিতে অন্মিজেন ও নাইটেশজেনের যে মিলন 

আঁছে, উহ! রাসায়নিক মিলন নহে। 

৩। রাসায়নিক সংমিলিত পদার্থ বিশ্লিষ্ট কারলে উহাদের 

উপাদানগুলির কেনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হস্স না-উহাদের 

পরিমাণের অন্ুপাভেও ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু বামুতে 

অক্মিজেন ও নাইটে ীজেনেব পরিমাণ সকল সময়ে একই পরি- 

মাণে পরিলক্ষিত হয় না। অবস্থা ভেখে উহাদের পরিমাণে 

বিভিননভা দেখা যায়। বাধু যদ রাসারণিক বিমিশ্রণের ফল 

হইত, তাহা হইলে এইনূপ উপাদানের পরিমাণেও অঈপাতে 

পার্থকা পরিলক্ষিত হইত না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে বাধুতে 

আন্সিঞজেন ও ন।ইটো জেনের যে বমিএণ দেখিতে পাওয়া যায়, 

উহা! রাসায়নিক বিমিশণ নহে। 

এফেসব রামজে ও আড র্যালে বারুরাশির পবীন্ষ] করিতে 

করিতে উহাতে “আগন” নামক একটা অভিনব শুল দাদা 

প্রাপু হইয়।ছেন। বায়ুর সহিত অক্সিজেন 

মিলিত করিয়া উহাতে ক্কজ্রৎ তড়িৎ প্রবিঃ 

করিয়া! ধিলে অক্সিঞ্জেন ও নাহটেশোজেন রাঁসায়নিক ভাবে 

(বাঁমশ্রিত হই যায়। কিন্ত কোণও একটা পদার্থ অবশিষ্ট রূহ" 

যাছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদাথের শাম «“আর্দন”। ইহার 

আপাঁবক গুরুত্ব ৪০। আর্গন আন্ত কোন খুন পদথের মৃহিত 

মিলিত হয় না। বাঘুমপ্যে থে পরিমাণ নাইটেছেন থাকে, 

তাহার শতকরা এক তাগ আর্গন। ইহার স্বব্বপ, প্রভাব ও 

প্রতিপন্তি সন্ধে এখনও সবশেষ কিহই জানা যায় নাই। 

নাইটেজেনের একট এয়োজনীঘতা হতঃপুর্ক্বে উল্ত 

হইয়াছে? অর্থ।ৎ অক্াসগেনের দ[হিকাশান্তকে জগতের প্রয়ো- 

জনীয় বায়ে সংযাম৩ রাখার নানত্ত নাইট্োজেনের সবিশেষ 

নাইটে ।জেনের প্রয়োজন । নাইটেশগেন ভুনির মধ্যে 

প্রয়ো নয়ত থাকায় জনীর উৎ্পাদক| শৃক্তি প্রবন্ধিত 

হয়" কিন্তু হাব প্রয়োজনীয়তা সন ব্রন শান্ত্রবিদ পগ্ডিত 

গণ এখনও সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। 

গহটেনজেন ও 

আ।শীন (১1131) 

বায়ুবিজ্ঞান 
পারাপা

র 

উত্ভিদ্সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাইট্োজেন গ্রহণ করিতে পারে না। 

দাঁহিকাক্রিয়ায় বা নিখাস-প্রশথাস-ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার 

নিজের কোন ক্রিয়। পরিণক্ষিত হয় না । কেবল অক্সিজেনের 

ক্রিয়-সংযমনই ইহার প্রধানতম কাধ্য বলিয়। স্থিবীকৃত হইয়াছে। 

অক্সিজেনের সহিত নাইটেএজেন মিলিত না থাকিলে, জীব- 

জগতের পক্ষে অকৃণিজেন হিতকর না হইয়া অহিতকরই 

হইত। নাইটে জেনের পরিবর্তে অন্য কোন মুল পদার্থ 

বাধুরাশিতে বিমিশ্রিত থাকলে, তাহাতে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা 

বিদ্মমান থাকিত। আমরা বে সকল যান্ত্রিক নাইট্শোজেনময় 

পদার্থ ( 8190601017৯ 01171)1010 1)02001 ) দেখিতে পাই, 

বায়ু্থ নাইটেছেনই যে সেই সকল পদাথের পুষ্টিসান করে, 

তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মাধারণতং এগগাতে যাহ 

কিছু দগ্ধ হয়, সেই দহন-ক্রিয়াণ সম নাহটক এসিডে 

উৎপাত হইয়া থাঝে। বলিতে কি, বাখুখশিতে তড়িৎ শক্তির 

ক্রিয়াতেও নাইটিক এসি৬২ উদ্ভুত হইয়া থাকে এই না- 

টিক এসিড আকাপস্থ আমোনিয়াব সাহত বিমিশ্রিত হইয়া 

নইটেটু অব আযোনিয়া পাপ্তত হঞস। 

গম্মণ ডাক্তাব স্কনখিল পবাঞ্ষা কণিয়া দেখিয়াছেন, 

নাইটেনজেন গাম ও জল একম যোগে ন[ইটাইটু অব আমো- 

(নযাতে পঁণণভ হয়। ইহা অক্মিদন সংযোগে তি সতবে 

নাহটে টু অব আসো নাতে পরিণত ১ইঘা থাকে । এই নাইটে, 

গুন বৃষ্টির নাহিত ধরাভণে। 1ভিত হয়, সেই সুযোগে উদেব 

মূলে নাইটে চ, সত হয়॥ ডা, মুন ছার ন[ইটে,ট, গদাথ 

গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । পূর্বোক্ত গ্রথাপীতে যে নাইটে, উদ্ভুত 

হয় --উহাকে বৈজ্ঞানিকগণ “নাইটি ফিকেশেন” (8০১০৭ 

[)1)01)৩ ।10111102,0191) ) বালেন। ইই| ছারা উদ্িদ জগতের 

যে অশেষ উপকার সাত হয় তাহা সহগেহ বুঝা বইতে পারে। 

কার্ধাণিক এসিড । 

বাযুর অপর একটা উপাঁদান--কাব্বাঁণক এসড। উদ্ছিজ 

9 জান্তন পদাথেব দ্ধীবাশিষ অঙ্গার নামে গ্রাসদ্ধ। এহ 

অন্গ(বকে রাসাননিকগণ কার্বাণ শা অভিহত করেন। 

ঝার্পণ বা অঙ্গার একটা মূল পদাথ। হাক গ্রাফাইট, এই 

আঙ্গীরেব [ভন্নকপ মাত্র? কষ়ণা পোড়াইলে উহা অক্সিজেনেখ 

সহিত [মশিত হইয়া কার্বণক এসিড উৎপন্ন করে। হীরকদগ্ধ 

করিলে তাহার ফলে কী শক এসিড উৎপন্ন হয়। ভূন) 

(বগ্ঘমান রহিয়াছে । অঙ্গার খে 
জঙ্গীম ও অনন্ত অর্গা নখনি 

কার্বাণক এসিড, 
এগ্লে আমাদের অধিক কি? বন্তব্য নাই। 

গ্যান বায়ুর এক্টা। উপ দ।ন সুতরাং তাহাই এখানে আলোচ
য। 

কার্কণ ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া ছুই প্রকার যৌগিক 
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গ্যাসের উৎপাদন করে। কার্বপ-মন-অক্সাইভ এবং কার্বণ- 
ডাই-অকৃসাইড। অল্প বাষুতে কয়লা দগ্ধ করিলে উহাতে 
সম-পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্ধণ-মন-অকৃসাইড 
কার্ধপ-মন-অক্সাইড গ্যাস উৎপর হয়। চুল্লীতে পাখুরিয়া কয়লা 

পৌড়াইবার সময় এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এই গ্যাস নীল শিখা বিস্তার 

করিয়৷ প্রঙ্লিত হয়। ইহাতে একভাগ অক্সিজেন ও এক 

ভাগ কার্বণ বিগ্বমান থাকে, এই নিমিত্ত ইহার সাঙ্কেতিক চি 
0. 0.1 এই বান্প স্বাদিগন্ধহীন, অদৃষ্ট ও জলে অদ্রবণীয়। ইহা 

দাহক নহে-দাহা। দগ্ধ হইবার সময়ে ইহা হইতে নীলবর্ণ শিখা 

উথ্িত হয়। এই সময়ে বাধু হইতে অক্সিজেন প্রাপ্ত হইয়া 

কার্বণ-ডাই-অকৃসাইডে পরিণত হয়। ইহার পরীক্ষা এই যে, 
কার্বণ মূনক-সাইড বাঁপপূর্ণ বোতলের মধ্যে একটা জলস্ত বাতি 

গ্রবেশ করাইলে বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিয়! যায়, কিন্ত বোতলের 
মুখে উক্ত বাম্প জলিতে থাকে। 

এই বাম্প অতীব বিষময়। নিশ্বাস দ্বারা দেহ মধ্যে প্রবি্ 

হইলে ইহাতে শিরঃপীড়া, সায়বীয় অবসাদ, সংজ্ঞাহীনতা এমন কি 
অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত উপস্থিত হয়। গৃহে কয়ল!, কাঠ বা গুল 

জালাহিয়া দিয়া দরজাদি বদ্ধ করিয়া ঘুমাইলে কার্বণমন্ক- 
সাইডের প্রভাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পায়ে । অনেক স্থলেই 
এইরূপ মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । এদেশে স্তিক! ঘরে 
আগুন রাখার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত রুদ্ধদ্বার 

গৃহে কাঠ কয়ল! ও গুলা্দি হইতে উদ্ভূত এই বিষময় বাষ্প যে 
সচ্চঃ প্রাণবিনাঁশক, ভাহা সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য। 

যাহা! হউক এখন আমরা বাযুর কার্বণ-ডাইঅক্সাইড বা 
লাধারণ কথায় :কার্ধনিক এসিডের কথাই বলিতেছি। ইহার 

কার্ধন-ডাই-অক্াইড অপর নাম কার্ধণিক আন-হাইডাইড.। 
(0%১০7-1)-০14৩) ১৭৭৫ সালে লাভোয়াজিয়েই হীরকদগ্ধ করার 

সময়ে কার্বণিক এসিড আবিষাঁর করেন। তৎপুর্ধ্বে ১৭৫৭ 
খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্রাক লাঁইমষ্টোনে ইহার অস্তিত্ব আবিষ্কার 

করিয়া ইহাকে ( ম,৩এ &1") নামে অভিহিত করেন । 

ইহার পরমাণবিক গুরুত্ব ৪৪। বিশাল বাযুরাশিতে ইহার পরি- 

মাণ অতি কম,--২৫*০ ভাঁগ বাযুতে এক ভাগ কার্বণিক-ডাঁই- 

অল্পাইড সাধারণতঃ বিস্তমান থাকে । স্বানভেদে ইহার পরি- 

মাণের ন্যুনাধিক্য হয়। সহরের বাষুতে কার্বণিকএসিড গ্যাসের 

পরিমাণ অধিক। মানুষের প্রশ্বাস, পদার্থ-দহন 

(0010)0861020), পচন (066180600) ও 

উৎসেচন (ড'810100/86107) প্রভৃতি নানাবিধ কার্ধ্য ছারা বাযু- 

স্লাশিতে অনবরত কার্কণিক এসিড গ্যাপ সংমিলিত হইতেছে । 

(08000-000- 

98109) 

উৎপন্তি 

সপ প্স্প্০্থাাকাহা 

্বাসক্রিয়ায় কি প্রকারে কার্ধণিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি 
হয়, স্থানাস্তরে তৎসম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা! করিব। 

্বাসক্রিয়। ও কার্ব- এম্থানে কেবল এই মাত্র বলিয়া রাধি, ষে 
নি এসিড গ্যাস মানুষের দেহের অত্যস্তরেও অঙ্গার পদার্থ 
বিষ্ঘমান রহিয়াছে। সেই অঙ্গার পদার্থের সহিত অক্সিজেনের 
সংযোগ হইলেই একপ্রকার মৃদুদহনী ক্রিয়ার (05108$107) 
আরস্ত হয়। ইহার ফলে কার্ধণিক এসিড. গ্যাস উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। প্রস্বাসে এই বাম্প বহির্গিত হইয়! বাষুর সহিত মিশ্রিত 

হয়। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস-বামুতে কার্বণিক এসিডের পরিমাণে 

কি প্রকার নুনাধিক্য আছে নিয়লিখিত পরীক্ষায় তাহা অনা- 
যাসেই বুঝা যাইতে পারে £--ছইটা বোতলে পরিষ্কৃত চুণের জল 

রাখুন, রবার ও কাঠের নল বোতল ছুইটীতে এরূপ ভাবে 
সংলগ্ন করুন যে নলে মুখ দিয়! স্বাস গ্রহণ করিলে একটি বোত- 
লের মধ্য দিয়া আকাণীয় বাধু প্রবেশ করিতে পারে এবং এ নল 
দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিলে অপর বোতলের মধ্য দিয়া প্রশ্বাস বাঁযু 

বহির্গত হইতে পারে । এইরূপ নলের দ্বারা কতিপয় বার শ্বাস- 
গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে দেখা যাইবে যে বোতলে বাহিরের 

বায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহার চুণমিশ্রিত জল অতি অল্প পরিমাণে 
ঘোঁল! হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে নিশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার 
মধ্যস্থিত জল দুধের ন্যায় ঘোলা হইয়াছে। কার্বণিক এসিড 
গ্যানসংস্পশশে চুণের জল ঘোলা হয়। যে ঘরে বহুসংখ্যক লোক 

একত্র অবস্থান করে, তাঁদৃশ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ রাখিলে উহাতে 

কার্বণিক এসিড গাসের পরিমাণ অধিকতর হয়। পরিষ্কৃত 

চুশের জল গৃহে রাখিয়া ইহার পরীক্ষা কর! যাইতে পারে। 
অঙ্গার বা তা্ঘটিত পদার্থ বাধু মধ্যে দগ্ধ হইলে উহার অঙ্গার 

অংশ বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত 

হইয়! কার্বণিক এসিডে পরিণত হয়। 'দহন- 

ক্রিয়ার আধিক্য কার্বণিক এসিড উৎপাঁদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়! থাকে । 

জীবজন্ত ও উত্তিজ্জ পদার্থমাত্রেই ন্যুনাধিক পরিমাণে অঙ্গার 
আছে। তাপও আর্দ্রতা পচনক্রিয়ার সহায়। এই সকল 

পদার্থের পচন সময়ে কার্বণিক এসিড উৎপন্ন 

হয়। গোরস্থান ও জলাভূমির উপরস্থ বাযুতে 
কার্বণিক এসিড, বাষ্প অধিক পরিমাথে (প্রতি দশ হাজার 

ভাগে ৭০ হইতে ৯৭ ভাগ) সঞ্চিত হয়। ডেগ হইতে যে 

দুর্গন্ধ বাল্প উখিত হয়ঃউহার প্রতি দশহাজার ভাগে ২০* হইতে 
৩** ভাগ কার্বণিক এদিড বাষ্প বিদ্তমান থাকে । অনেক 

সময়ে এই বিষাক্ত বায়ু ডেখ-পরিষ্কারকষণের মৃত্যুর কারণ হইয়া 
থাকে। প্রাচীন আবর্জনাময় কৃপেও নানা কারণে কার্্মণিক 

দতনক্রিয়। 

পচনক্রিয়। 



এমিড গ্যাসের আধিক্য হেতু কুপসংস্কারকের মৃত্যু ঘটিতে দেখা 
গিয়াছে । 

গুড়, যবাদি শন্ত ও ভ্রাক্ষাদি ফলের রস পাকিয়া উঠিবার 
উৎসেচন সময়ে কার্কণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া 

(মা37009065699) থাকে । মঞ্চ. প্রস্ততের কারখানাতেও কার্ধ- 

পিক এসিড, গ্যাসের পরিমাণ অধিক পরিলক্ষিত হয়। 

কার্বণিক এলিড, অদৃশ্ঠ, বর্ণ ও গন্ধবিহীন বাম্প। ইহা 
দাহক নহে, দাহৃও নহে। ইহা অপরিচালক। অলস্ত বাতি 

টা ছারা ইহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে। 

কার্বণিক এসিডগ্যাসপূর্ণ এক বোতলের মধ্যে 
একটি জলস্ত বাতি প্রবিষ্ট করিলে বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিয়া 

যাইবে, বাম্পও জলিবে না। কার্বণিক এসিড গ্যাস অগ্নিশিখা- 

নির্ধাণের পরম সহায়; এই জন্য উহা! স্থানবিশেষে খনির অগ্নি- 

নির্বাণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে । এই বাম্প বাযু অপেক্ষা 

ভারী। যদিও ইহ! অনৃশ্ঠ, তথাপি ইহাকে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে 
অনায়াসেই ঢাল! যাইতে পারে। রসায়নবিদ্গণ নিয়লিখিত 
প্রক্রিয়ায় ইহার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ একটা কাঁচ. 

পাত্র ওজন করিয়া উহার ওজন স্থির করুন। পরে উহ! পাল্লার 

উপর তুলিয়া দিয়া উহাতে কার্বণিক এসিড পুর্ণ শিশিটা ঢালিয়া 
দিন, যদিও আপনি অদৃশ্ঠ বাম্পটা দেখিতে পাঁইবেন না, কিন্ত 
উহার ভারে পারাটা ঝুলিয়! পড়িবে দেখিতে পাইবেন। 

চা খড়ির সহিত বা মার্ধেলের সহিত সালফিউরিক বা 

হাইড্োক্রোরিক এসিডের ক্রিয়া-নিবন্ধন 

যন্ত্রবিশেষে কার্কণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

কার্ববণেট, অব লাইমও ক্লে/রাইডঅব কাল্সিয়ামে পরিণত হয়। 
এই সময়ে কার্বণিক এদিড উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

কার্ধণিক এসিড কঠিন তরল ও বায়বীয়,__-এই ত্রিবিধ অব- 

স্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফারণহিটের ৩০ডি গ্রীতাপে কার্ধণিক 
এসিড তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তরল কার্বণিক এসিড 

বর্ণহীন,। জলে ও চর্বিপদার্থে অদ্বণীয়, কিন্ত ইহা ইথার, 

কার্বদিক এসিডের আল্্কোহল, বাইসালফাইড অব কার্বণ, 
অবন্া নাপথা ও টাপিনতৈলে মিশিত হইয়া 

থাকে। লিকুইড. কার্বণিক গ্যাস বিকীর্ণ হইতে হইতে 
উহ! অত্যন্ত শীতল হইয়া! পড়ে । এই অবস্থায় কার্বণিক এসিড 

তুষারের ন্যায় জমাট হইয়া উঠে। 
বাম্পীয় কার্বণিক এসিড বর্হীন। কেহ কেহ বলেন, 

প্রস্তত-প্রণালী 

ইহাতে একটুকু অশ্লাম্বাদ ও অন্নগন্ধ আছে। স্বাভাবিক উষ্ণ- 

তায় ইহা জলে দ্রবীভূত হয়। প্রচাপ ঘ্বারা ইহার নির্দিষ্ট 

ংশ জলে শোষিত হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের বেশী কোন প্রকার 
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প্রচাপেই শোধিত হয় না। প্রচাপ দূরীভূত করিলে গ্যাসগুলি 
জল হইতে উঠিবার সময়ে জলে বুদ্বুদ্ পরিলক্ষিত হয়। সোডা 
ও লেমনেডের ছিপি খুলিলে এই কারণেই বুদ্বুদ দেখা যায়। 
কার্বণিক এসিড পান করিলে কোন অপকার হয় না, অথচ 

ইহার অল্পমাত্রা! বাযুর সহিত মিশ্রিত ভাবে আঘাত হইলে জীবন- 

নাশের ভীষণ আশঙ্ক। উপস্থিত হইতে পারে। কার্ধণিক এিড 

গ্যাসে আলোক নিভিয় যায়, এই নিমিত্ত বাঁষুতে কার্বণিক 
এসিডের মাত্রা অধিক আছে কিনা, তাহ! পরীক্ষা করার নিমিত্ত 

জলন্ত প্রদীপ ছ্বার বাঘু পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কিন্তু এ 

পরীক্ষার উপরে নির্ভর করা যায় না। যে বাযুতে অতি সুন্দররূপে 

জলন-ক্রিয়! নির্ব্বাহিত হয়, সময়ে সময়ে সেই বাধুর আতঘ্বাণেও 
মানুষের অচেতনত।, নানা প্রকার পীড়া,-- এমন কি মৃত্যু ঘটিতে 

দেখা গিয়াছে । যবদ্বীপের “উপীস” উপত্যকায়, নেপল্মের 

নিকটবন্তী গ্রেটোভিকের উপত্যকায় এবং রেনিস্ প্রপিয়ায় 

লাক হদের সন্নিকটে প্রচুর পরিমাণে কার্কণিক এসিড, গ্যাস 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 

আমর! এস্থলে বায়ুর তিনটী উপাদান সম্বদ্ধে কিঞিৎ আলো- 

চনা করিলাম। অতঃপর বাঁঘুতে মিশ্রিত আর একটা 

পদার্থের আলোচন! করা প্রয়োজনীয় । সে পদার্থটা--জলীম 

বাম্প। বাধতে জলীয় বাম্প মিশ্রিত থাকে, তজ্জন্য মেঘ বৃষ্টি, 

কোয়াসা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এন্থলে এই পদার্থের 

আলোচন। করার পুর্বে মানবদেহে বাঘুর অক্সিজেন ও কার্ব- 

পিক এপিড্ কি কি কার্ধ্য সাধন করে, তাহার কিঞ্ি আলো; 

চন! করা অতীব প্রয়োজনীয় ) সুতরাং অক্সিজেন, শাইট্নোজেন 
ও কার্বণিক এসিডের তত্ব বিবৃত করার পরেই এস্থলে মানব- 

দেহে বাষুর সন্বন্ধ-বিচার-প্রসঙ্গই উল্লেখযোগ্য । সুতরাং অগ্রে 

এতৎসন্বন্ধে আলোচন! করির। পরে জলীয় বাপ্পের (404০09৪ 

ড৪7১০৮ ) সন্বপ্ধে আলোচন! করা যাইবে। 
মানবদেহে বায়ুর ক্রিয়!। 

মানুষের দেহের প্রধান উপাদান-সমুহের মধ্যে শোণিত 

রাশির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । এই শোণিত রাশি ছুই 

প্রকার পথে জীবের দেহ-রাজ্যে বিচরণ করে,_ধমনী (4১797) 

পথে ও শিরা (619) ) পথে। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিত, 

শিরার রক্ত কৃষ্ণাভ লাল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 

ধামনিক ও শৈরিক রক্তের এই বর্ণ-পার্থক্যর একমাত্র কারণ__ 

অক্সিজেন ও কার্ধণিক এসিড গ্যাস । শিরার রক্তে অক্সিজেন 

অপেক্ষা কার্বণিক এসিডের (ছ্থান্নাঙ্গারক বাষ্প) পরিমাণ 

অত্যন্ত বেশী। কার্বণ--অঙ্গার। অঙ্গার কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং শিরার 

রক্তও রুষ্ণবর্ণ। 



সুবিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক হক্স'লী সাহেব পরীক্ষা দ্বারা রক্তে বায়বীয় পদার্থের 

যে পরিমাণ বিনিদদেশ করিয়াছেন, নিম্নে সে তালিকা উদ্ধৃত 
কর! যাইতেছে £-_ 

যায়বীয় বাষ্প ধমনী রন্তু শিরায় রক্ত 

অক্সিজেন ২০ ৮১২ 

কার্বণিক এসিড, ৪০ ৪৬ 

নাইটে জেন ১-২ ১-২ 

কিন্ত গ্রেটবিটেনস্থ রয়াল ইনষ্টিটিউশনের ফিজীওলজী-শাস্ধের 

ফুলেরিয়ান প্রফেলার ডাক্তার আর্থার গামজি (0401196 ) 

|. 1). ঘা. 1৮ ৭.) বলেন ধামনিক রক্তে ১০১ ভাগের মধ্যে 

২২ ভগ অক্সিজেন এবং ৩৫ ভাগ কার্বণিক এপিড. অপর পক্ষে 

শৈরিক রন্তে কার্ধণিক এসিডের পরিমাণ ৪০ হইতে ৫০ ভগ 
পর্য্যন্ত বিছ্চমান থাকিতে পারে । 

বায়বীয় উপাদানের এই পার্থক্য ব্যতীত পামনিক ও শৈরিক 

রক্তে অপব বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ধামনিক 

রক্তে 'অপ্সিজেনের আধিক্য ও কার্ধণিক এসিড গ্যাসের 

ননতাই উহার বর্ণোজ্জলতার হেতু । শিরা রক্ত অক্সিজেনসহ 
বিমিত্রিত ও বিলোড়িত হইলে উহাও ধমনীর রক্তের ন্যায় 

লোহিতবর্ণ ধারণ করে। উহার কার্ধণিক এধিড বাম্পের 

পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 

এই নিমিত্ত উহার বর্ণেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার 

অপর পক্ষে ধমনীর রক্তের সহিত যদি কার্কণিক এসিড, 

বিলোড়িত করা যাঁয়, উহাতে কার্ধণিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি 

পায়, অক্সিজেনের পরিমাণ হাঁস হয়, রক্তের উজ্জ্বল লোঁহিতবর্ণ 

বিনষ্ট হইয়! কৃষ্ণাভ হইয়া পড়ে । কিন্তু শৈরিক রক্ত যত সত্বরে 
ধামনিক রক্তের অবস্থায় পরিণত হয়, ধামনিক রক্ত তত সত্বরে 

শৈরিক রক্তে পরিণত হয় না। কেননা শৈরিক রক্ত, পিপানিত 

রাক্তির জল গ্রহণের স্তায় অগ্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত যত 

ব্যাকুল হয়, কার্ধণিক এপিড. বাষ্প এহণ করার নিমিন্ত ধমনী 

রক্তের আদৌ সেরূপ ব্যাকুলত। নাই। ধমনীর রক্তে যদি দাহ 
( 9%13148)1৩ ১৫১31%7)১৩ ) মিশ্রিত করা যায়, উহা তৎক্ষণাৎ 

শৈরিক রক্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। এরূপ পদার্থের মধ্যে 

এমানিয়াম্ নালফাইড. প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

শৈরিক রক্তের লোহিত.কণ| অগ্সিজেনের নিমিত নিতান্ত 

ব্যাকুল থাকে। কেন না উহাদের মধ্যে যে অক্সিজেনটুকু 
মঞ্চিত হয়, তাহা দেখিতে দেখতে দহন কার্যে (0%198600 ) 

ব্যয়িত হইয়! যায়। এই দহন-ক্রিয়া কি এবং ইহার প্রয়ো- 

ভনীযতাই বাকি? তাহ! পরে বল! যাইবে। 

স্থলতর হইয়া উঠে। অপর পক্ষে কার্বণিক এসিড গ্যাস উহাকে 

ধামনিক রক্ত উচ্ছল বিস্তৃততর করিয়। তুলে,__-আণুবীক্ষণিক পরী- 

দেখায় কেন? ক্ষায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে । রক্তের লোহিত 

কণা স্থলতর হইলে উহ। প্রবলরূপে আলোক প্রতিফলিত করার 

সবিশেষ উপযোগী হয়, সুতরাং রক্ত সমুজ্জল দেখায়। শৈরিক 

রক্তে আলোক তাদৃশ ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় উহ! কৃষ্াভ 
হইয়৷ পড়ে। অপরস্ত কার্বণাঁধিক্যও শৈরিক রক্তের কষ্ণাভ 

বর্ণের আর একটা হেতু। 
ধামনিক রক্তের ক্ষুদ্রতম শোণিত গোলকগুলিতে (0890- 

19১1১) অক্সিজেন সংস্প্ ভাবে বিছ্মান থাকে, শৈরিক 

রক্তের স্ষুদ্রতম শেণিতগোলকে অক্সিজেন থাকে না। রক্তের 

এই ক্ষুদ্রতম গোলকগুলির অঙ্গ হইতে আঁক্সজেন যখন রক্তস্থ 

কার্ধণের এাত আকুষ্ট হইয়। উহার সাহত সংমলিত হয়, তৎ- 

ক্ষণাত উহাদের বর্ণে পারবর্ভন ঘটে। 

রক্তের সহিত অক্৷সজেন ও কাব্বণক এনিডের যে সংযোগ- 

সম্বন্ধ ঘটে সে সযোগ তত ঘনিষ্ট নহে। অকৃসজেনের সহিত 

রক্তের হিমোগ্রোবিনেরই ঘনিষ্ঠসঘ্বন্ধ আছে, অপর কোন পদার্থের 

তাদৃশ সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সে সন্বদ্ধও অভির স্তায়। 
অকৃসিজেন হিমোগ্লোবিনে দীর্ঘকাল বিগ্কমান 

থাকে না। কিন্তু রক্ত-কণিকার সহিত 

ঝার্বধণিক এসিডের আদৌ কোন সম্বন্ধ 

নাই, শোণিতের প্লাজমা (158১৪ ) নামক পদার্থের উপাধান- 

বিশেষের সহিতই উহার সন্বন্ধ। এই প্লাজমাতে বাইকার্কবণেট 
অব সৌডা ন(মক যে রাসায়নিক পদার্থ বিগ্থমান থাকে, তাহাতে 

কার্বধণিক এসিড পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এসখছ্ছে 

কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় 

যে সমগ্রদেহে এই বায়বীয় পদার্থ বিচরণ করিয়া দেহের তাপ- 

রক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিতেছে । দেহের গঠন উপাদান- 

মােই অকৃদিজেন গ্রহণ করিতেছে । কার্বণের সহিত অকৃস- 

জেন সংমলিত হইয়া দেহে দৃহন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। 

উহ! হইতেই কার্ধণিক এসিডের উৎপত্তি ও তাপোঁৎপন্তি 

হইতেছে । প্রতিনিয়তই দেহের অভ্যন্তরে এই কাম্য নিষ্পন 

হইতেছে। দৈহিক পদার্থ গুলি বাষুরাশির অক্সিজেন গ্রহণ 

করার নিমিত্ত দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্তের স্তায় অথবা বিরহিণী ব্রগবালা- 

দের ন্যায় সততই অক্সিজেন প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে। 

অপরস্থ দেহ প্রকৃতি কার্বণিক এসিড এবং দেহের ক্ষযুপ্রাণ্ত 

পদার্থ সকলকে বহিষ্কত করার নিমিত্ত প্রস্তুত রাখে। দেহের 

ক্ষুদ্রতম অবয়বগুলি (8506) রক্তের লোহিত কণা হইতে 

দৈছুক উপাদানে 

বায়বীয় পদ খেঙ্ত 

আ.ভ্যন্তরীণ জ্তিয়। 



বায়ুবিজ্ঞান 

ভেদ করিয়া রক্তের হিমোগ্লোবিনস্থ অক্সিজেন দৈহিকরসে 

(1,011); ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহোপাদান-কোষে প্রবিষ্ট হয়। এই 
সকল স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত যাঞ্জিকপদার্থে সংস্থিত অক্সিজেন কার্বধণের 

সহিত বিমিশ্রিত হইয়া তাপোৎ্পাদন করে। অক্পিজেন কার্ব- 

ণের সহিত মিলিত হইলেই কার্কপণিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি 

হয়। টিশুর বা দৈহিক উপাদানবিশেষস্থিত কার্ধণিক এসিড, 

রসের (1,)70117) মধ্য দিয়! কৈশিকার গ্রাচীর ভেদ করিয়া 

উহার রক্তমধ্যে বিমিশিত হয়। সমগ্র দৈহিক উপাদানে 

অক্সিজেন ও কার্বণিক এসিডের এই যে আদান-প্রদান ব্যাপার 

সংঘটিত হয়_ইহাই আত্যন্তরীণ শ্বাসক্রিয়া ( [69:04 1৩%- 
[11801000 বা 11506 7৩১1১111101) ) নামে অভিহিত হইয়া 

থাকে। ইহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মনন এই যে,-_ 

বাযুস্থিত অক্সিজেন ফুসফুসের বাযুকোষে গ্রবি্ই হয়, এবং 

উহ্থার প্রাচীর ভে করিয়া! শৈরিক রক্তের হিমোগোখিন পদার্থের 
সহিত সামান্তাকারে বিমিশ্রিত হয়। এই বিমিশ্িত পদার্থ 

অক্সিহিমোগ্লোবিন্ (9%)100),08190010 ) নামে অভিহিত 

হয়। এই অক্সিহিমোগ্লোবিন ”টিশু” পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে 
উহার অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে । এই অবস্থায় অক্িজেন 

নিয়তই যে “টি” স্থিত কার্বণের সহিত মিশিত হইয়! কা্ধণিক 

এসিডের উৎপাদন করিবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে ন! 

এবং হাইডেণাজেনের সহিত মিশিয়া নিয়তই যে উহা! জলে পরিণত 
হইবে, এরূপ সিন্ধান্তও সর্বথা সমীচীন নহে। মাংসপেশাতে 

অনেক সময়েই অক্সিজেন সংরক্ষিত অবস্থায় বিছ্যমান থাঁকে। 

এই সঞ্চিত আকক্সিজেন প্টিশুতে” বিগ্ঠমান থাঁকা নিবদ্ধন বিশুদ্ধ 

নাইটে জেন গ্যাসের সংস্পর্শমাত্রই পেশী কুঞ্চিত হয় এবং এ 
অবস্থাতেও কার্বণিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটী 

ভেককে বিশুদ্ধ নাইটোজেনপূর্ণ শিশিতে কয়েক ঘণ্টা কাল 

রাখিলেও উহার জীবনীক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না, 

এবং মেই সময়েও উহার পেশী হইতে কার্বণিক এনিড উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । 

প্রশ্বাস-পরিত্যক্ত বাধুতে ঘে কার্বাণিক এমিডের পরিমাণ 

অতিরিক্ত থাকিবে তাহা! সহজেই বুঝা 

যাইতে পারে। আমরা নিশ্বাসক্ালে যে 

বায়ু গ্রহণ করি এবং প্রশ্বাসকালে যে বায়ু ত্যাগ করি, এস্থলে 

তাহার তুলনা করার নিমিত্ত উভয় প্রকার বায়ুর উপাদান- 
'বিনির্ণায়ক ছুইটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে £-- 

নিশ্বাসকালীয় বাঘুর উপাদান পরিমাণ * 

অক্সিজেন ২০৮৪ (শতকরা ) 

প্রশ্ন ম-পরিত্াক্ত বায়ু 

কার্ধণ-ডাই-অক্সাইড ০,০৪ 

জলীয় বাম্পের পরিমাণ প্রদত্ত হইল ন|। 

প্রশ্বানকালীয় বাষুর উপাদান পরিমাণ-__ 

অক্সিজেন ১৩৭৪৩ 

নাটে জেন ৭৯.৪২ 

কার্বণ ডাই-অক্সইড ৩.৩ হইতে ৫.৫ 

কার্ধণিক এসিডের পবিমাণ প্রশ্বাস বাযুতে কত অধিক, 

ইহাতে স্পষ্টন্ূপেই তাহা বুঝা যাইতেছে । সম্ভবতঃ প্রশ্বাস 

বাষুতে নাইট্জেনের পরিমাণ অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। ইহার সহিত জান্তব পথের সংমশ্রণও পরিলক্ষিত 
হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ন।ইটেণজেন দেহে প্রবেশকালেও 

যে পরিমাণে প্রবেশ করে, প্রত্যাবর্তন কালেও সেই পরিমাণে 

প্রত্যাগত হয়, উহার সবিশেষ কোন ক্ষতি বুদ্ধি হয় না। বাধুতে 

অধুনা, আর্গণ, ক্রিপটন্ হিলিয়াম ও জীনন প্রর্ততি যে পাঁচ 

প্রকার অভিনব মূল পদার্থ আবিদ্কত হইয়াছে, উহার নাইটো- 

জেনেব অন্তভূন্ত ভাবেই পরিগণিত। অক্সিজেন ও কার্বাণক 

এমিডেই পরিবর্তন-প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্বাস বাযুতে 

অক্সিজেন পাচভাগ কমে, কার্বণিক এপিড ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

প্রশ্থাস বাষুতে কিঞিৎ এমোনিয়া, যত্(কঞিৎ হাইড্ঞোজেন এবং 

অতি সামান্ত কাঁরবারেটেড, হাইডে্বেজেনও পরিলক্ষিত হইয়| 

থাকে । নিশ্বাস ও প্রশ্থাসে আক্পজেন ও কার্ধণিক এঁসিডেব 

এই পার্থক্য-বিচারে বুঝা যায় যে, প্রশ্বাসের সহিত যে পরিমাণে 

কার্বণিক এসিড বহির্ণত হয়, নিশ্বাসে তদপেক্ষা আধিকতর 

অক্সিজেন গৃহীত হইয়া থাকে । এই উভয়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট 

আনুপতিক নিয়ম আছে। ফিজিওলজীতে উহা! "1১৬৪1114101 

009691)৮” নামে আভহিত হয়। এই অনুপাত-বিনির্ণয়েব * 

প্রক্রিয়া এইরূপ £_- 
(02 ৪.২৮ রঃ 
তা টি 6.2 

কিন্ত এই আনুপাতিক নিয়ম আহাধ্য পদার্থের গুণানুস।রে 

পরিবর্তিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমেষ তারতম্য ইহার পরি- 

বর্তন ঘটে । পরিশ্রমে ও আহার বিশেষে কার্বণিক এসিডের 

পরিমাণ বৃদ্ধি পাইশা থাঁকে। 

এম্থলে আরও একটা কথা বক্তব্য এই যে, মানুষের দেহে 

অক্সিজেন সহযোগে কেবল কার্বণই যে মৃছু দহন-ক্রুয়া ( 07 

1401) উপস্থিত করে, তাহা নছে। চর্বি ও প্রোটিছ পদার্থে 

অক্সিজেনের পরমাণু বিগ্ধমান থ:কে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের 

সময়ে হাইড্োজেনের সহিত অক্সিজেন বিমিশিত হইয়া জল উৎ- 

১৬ 



টি... সি বু সত ০৯ পিসী 

পাদিত হয়। 

প্রয়োজন ॥ থাগ্য দ্রব্যের কার্ষো-হাইডেটগুলির মধ্যেও 

অক্সিজেন বি্বমান থাকে । কেন ন1, উহাদের অন্যন্তরস্থ হাই- 

ডোজেনের মৃদুণদহনের নিমিত্ত অক্সিজেনের আবশ্বাক হয়। 

সুতরাং উত্ভিদ্ খাদ্যে, জান্তব খাদ্য অপেক্ষা অক্কিজেনের ব্যয় 

দ্বভাবতঃ অতি অল্প হইয়।৷ থাকে । 

আমর! নিশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ, ও মুখগহ্বর দিয়া 

শ্বাসনালীর পথে যে বাষু ফুস্ফুসের বাযুকোষে গ্রহণ করি, 

ফুস্ফুলের অভ্যন্তরে সেই বায়বীয় পদার্থে কি পরিবর্তন ঘটে, 

বায়বীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুগণ তৎসদ্বদ্ধেও যথেষ্ট 

9 গবেষণা করিয়াছেন । তাহারা বলেন, বায়ুর 

স্বভাব এই যে উহ? যখন কোন পাত্রবিশেষে আবদ্ধ হয়ঃ তখন 

উক্ত পাজ্রে বাধুর প্রচাপ পড়ে। পারদসমন্থিত যন্তুবিশেষের 

সাহায্যে এই প্রচাপ পরিমাপিত্ হইতে পারে। যদি কোথাও 
পাত্রে ইটী বাম্প আবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে এই ছুই 
বাষ্পেরই প্রচাপের পরিমাণ কর! যাইতে পারে। 

আবার যদি কোন তরল পদার্থের সহিত বাম্প পদার্থ সংশ্ৃষ্ট 

হয়, তাহ! হইলে কিয়দংশ বাষ্প তরল পদার্থে শোষিত হই] 
থাকে। কি পবিমাথে বাম্প শেধষিত হইবে, তাহার নির্ণয় 
বাম্পের গ্রচাঁপের পরিমাণানূসারে স্বিরীকুৃত হয়। যদি ছুই 
প্রকার বাম্প এক প্রকার তরল পদার্থের সহিত সংস্ৃষ্ট হয়, 
তাহা! হইলে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও প্রচাপের অনুপাতানুসারে 
প্রত্যেক বাষ্প যথাঁষথ পরিমাণে উক্ত তরল পদার্থে শোষিত 
হইবে। তরল পদার্থে একাধিক বাম্পীয় পদার্থের সংঘাতে 
বাপের শোষণ ও বাম্প-উদগমনের বহুল জটিল নিয়ম আছে। 
আমরা এস্থলে সেই সকল নিয়মের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। 
অন্তত্র ইহার সবিশেষ আলোচনা করা যাঁইবে। তবে এস্লে যে 
এই বিষয়ের উল্লেখ কর! হইল, উহার উদ্দেশ্ এই যে ফুস্ফুসের 
অভ্যন্তরে যখন বাস প্রবিষ্ট হয়, তখন ফুস্ফুসের বাযুকেযস্থ তরল 
রক্তের লহিত এই বাধুর অক্সিজেন এবং কার্বণ ডাই-অক্মাইডের 
সংঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। 

আমাদের প্রশ্বাসের সময়ে ফুস্ফুদ হইতে বাযুরাশি নিঃশেধিত 
ভাবে বাহির হয় না । বায়ুকোষে যথেষ্ট বাধু সঞ্চিত থাকে। 
এই বাফু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে [১০511081৪17 নামে অভিহিত 

হয়। (এ সন্ধে আরও অনেক কথা আছে, তাহা অত্ঃপরে 

দ্রষ্টব্য )। প্রন্থীসের বায়বীয় পদার্থের যে পরিমাণ নির্ণনন করা 
হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্ত দ্বার! ফুস্ফুসের অন্তর্নিহিত বায়ুর উপাদান 
পদার্থের পরিমাণ ও পরিবর্তন জানা যাইতে পারে না। ফুস্- 
ফুসের অভ্যন্তরে বাঘুকোবস্থ বায়ু ফুসফুসে আনীত শৈরিক রক্তের 

[ ৩৬৪ ] 

সংস্পর্শে ও লার্ষে কি ভাবে পরিবন্তিত হয়, তদবিনির্য়ের 

ছি 

রায়ুবিজ্ঞান 

নিমিত্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিফগণ এক প্রকার ফুস্ফুম নলের 
(15010£-0%9)869:) হ্তি করিয়াছেন। এই নল অতি 

নমনীয়, ইহা অতি সহজেই বাযু-নলীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া 
যাইতে পারে। ইহার সহিত অতি পাতিল! রবার-নলিকা সংযুক্ত 

থাকে। ফুৎকারে উহা! ফুলিয়৷ উঠে। ইহা ক্ষুত্র বায়-নালীতে 
প্রবিষ্ট করিয়৷ দিয়া এই যঞ্ত্রের সাহায্যে ফুদ্ফুসের নিভৃত গ্রদেশস্থ 
বাস়ুকোষের বাযুও এতত্দবারা বাহিরে আনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া 
পরীক্ষা! কর! যাইতে পারে। এইবূপে ক্যাথিটার প্রবিষ্ট করায় 
শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যাধাত জন্মে না। সুবিখ্যাত জর্খণ অধ্যাপক 

গামজী একটা কুকুরের ফুস্ফুসের বায়ু বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। 

তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে উহাতে কার্বণিক ভাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ--শতকর! ৩.৮, কিন্ত প্রশ্বাসের বাধুতে ঠিক এই সময়ে 

কার্বণ ভাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল-_শতকর! ২.৮ ভাগ মাত্র। 

অক্সিজেনের পরিমাণ সম্বন্ধে এই সিগ্গাস্ত হইয়াছে যে গ্রশ্বাসের 

বামুতে শতকরা ১৬ ভাগ অক্সিজেন থাকিলে, ফুসফুসের 

অভ্যান্তরস্থ অক্সিজেনের পরিমাণ হইবে শতকরা ১* ভাগ মাত্র । 

পাশ্চাত্য শরীর-বিচয় শাস্ত্রের আধুনিক পঞ্ডিতগণ নিউম্যাটি- 
কৃস্ (090118$৪ ) এবং হাইড্োষ্টেটকৃস্ (20793690168) 

বিজ্ঞানের নিয়মাঁবলম্বনে জীবদেছের শোণিত সংস্পর্শে ও শোঁণিত 

সংঘর্ষে বায়বীয় অক্সিজেন ও কার্বণ-ডাই-অক্মাইডের যে পরিবর্তন 
সংঘটিত হয়, তৎসম্ঘদ্ধে অতি সুগম গবেষণা করিয়াছেল। পণ্ডিত 

প্রবর হাক্সলী তদীয় ফিজীওলজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস 

দিয় রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও এই সকল বিষয়ে সুসিক্ধাস্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 

উদ্ু্ত বাযুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘে ত্বাভাবিক প্রচাপ আছে, 
ফুসফুসের বায়ুকোষ নিহিত অক্সিজেনের প্রচাঁপ তাহা অপেক্ষা 

কম। কিন্তু শৈরিক রক্তে আরক্সিজেনের যে 
প্রচাপ থাকে, বায়ুকোষস্থ অক্লিজেনের প্রচাপ 

তদপেক্ষা অধিকতর । সুতরাং বাধুকোঁষস্থ অক্সিজেন শৈরিক 
রক্ত রাশিতে প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্রাবিন বা রক্তকণায় 

বিমিশ্িত হইয়া যায়। এই মিশ্রণসম্ভৃত পদার্থ অক্সি-হিমো- 
গ্লোবিন (035)-1088750219019 ) নামে অভিহিত হয়। এই 

অবস্থায় রক্তের অপর পদার্থ (18817 ) অধিকতর অক্নিজেন 

গ্রহণ করার স্তববিধা প্রাপ্ত হয়। আবার অপর পক্ষে রক্তের 

প্লাজমা পদার্থে যদি অকিজেনের গ্রচাপ বেশী হয় এবং টিশুতে 
যদি কম থাকে তবে রক্ের প্লাজমা পদার্থ হইতে দৈহিক “টশ্ত”তে 
অকিজেঈ প্রধাবিত হয়। অকিজেন প্লাজমা হইতে দৈহিক 
রসে (7১), রল হইতে টিগুতে উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় 

রক্তে অক্সিজেন 



বায়ুবিজ্ঞান 

অক্ি-হিমোগ্পোবিন হইতে অক্লিজেন বিচ্যুত হইয়া যা়। এইরূপে 
হিমোগ্লোবিনগুলি অক্সিজেন হার! হইয়া! আবার মলিন ও বিষ 

হইয়! পড়ে। কিন্তু একথ! সর্বথ! মনে রাখিতে হইবে থে রক্ত 

কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে অক্িজেন বা কার্বণিক এসিড- 

বিহীন হয় না। 
ডাক্তার ফ্রেডেরিক ( (+90৩:190 ) একটা কুকুরের দেহে 

অক্সিজেনের যেরূপ তুলনায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার 

তালিকা এই ঃ-.. 

বহির্াযুতে ২০,৯৩৬ 

বাযুকোষে ১৮ 

ধামনিক রক্তে ১৪ 

টিশুতে ৪ 

অক্সিহিমোগ্নোবিন 'মপেক্ষা মেথিলিন ব্ু নামক পদার্থের 

সহিত অক্সিজেনের সম্বন্ধ আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠ,_ এবং ইহাদের 

সংমিশ্রণ অধিকতর স্থায়ী। ডাক্তার এরলিক (0১71100) পরীক্ষা! 

করিয়া দেখিয়াছেন, কোঁন জীবের রক্তপ্রবাহে মেথিলিন-বু 

পিচ.কারী সহযোগে প্রক্ষেপ করিয় কয়েক মিনিট পরে উহাকে 

নিহত করিলে দেখা যায় যে উহার সমস্ত রক্ত নীলবর্ণে পরিণত 

হয়। ক্রিয়াশীল গ্রস্থিনিচয়েও মেখিলিনবু সধ্গারিত হয় বটে, 

কিন্ত উহাদের মধ্যে অক্সিজেন না থাকায় উহারা নীলবর্ণে 

রঞ্জিত হয় না। অপর পক্ষে গ্র গ্রন্থি সকল বৃহির্বাযুর অক্সিজেন 

ংস্পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। 

দেহের যে স্থানে বায়বীয় পদার্থের প্রচাপ অধিকতর, সেই- 

স্থানেই কার্কণিক এসিড অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

দৈহিক টিশুরাশিতেই কার্বণিক কম্পাউও 

অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। টিশু হইতে 

উহারা প্রথমতঃ দেহস্থ রসে (10001) ), তথা হইতে রক্তে, 

তথা হইতে ফুস্ফুসে এবং তথা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়ু 

কোষে উপস্থিত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত কার্বণিক এপিড-ূপে 

বহির্গত হইয়া থাকে। 
শোণিত রাশিকে শোণিতকষায় (0017009019 ) এবং 

প্লাজম! পদার্থে বিভক্ত করিলে শেষোক্জ পদার্থেই কার্বণিক 

এসিডের পরিমাণ অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু 

নিষ্ধাশিত কোন যন্ত্রে রক্ত স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 

উহা! হইতে বায়বীয় বাপ্পরাশি বুদুবুদাকারে বহির্গত হইতেছে। 

উহাতে কোন প্রকার ক্ষীণ প্রভাব এপিড, দ্রব্য মিশ্রিত করিলেও 

উহ! হইতে আর কার্বণিক এসিড, বহির্গত হয় না। কিন্ত 

কেবল প্লাজমা পদার্থ হইতে অধিকতর কার্বণিক এসিভ, 

রৃহির্ণত হইয়া থাকে। তথাপি উহার মধ্যে প্রায় শতকরা 
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টি 

টি 

ইতর কাছে ধাক্কার প রুপার রা উই 

৫ ভাগ কার্কণিক এসিড. রহিয়! যাঁয়। ফক্ষারিক এপিডের 

্ত/য় তীক্ষ এপিভ. বিমিশ্রিত না করিলে প্লাব্মা হইতে নিঃশেষিত 

রূপে কার্ধণিক এসিড. নির্মুক্ত হয়না । অভিনব লোহিত 

রকতকণা রক্তের প্লাজম পদার্থে সংমিশিত করিলেও ফস্ফারিক 

এলিডের স্তায় কার্য করে। অর্থাৎ উহ! দ্বারাও গ্লীজমার 

কার্ধণিক এসিড অংশ বহির্গত হইতে পারে। এই নিখিত্ত 

কেহ কেহ বলেন যে,অক্সি-হিমোগ্লোবিনে এসিডের ধর্ম আছে। 

একশত ভাগ শৈরিক রক্তে (৮7088 11994 ) ৪* ভাগ 

কার্বণিক এসিড আছে। প্রআাবে শতকরা ৯ ভাগ এবং পিপ্ডে 

শতকরা ৭ ভাগ কার্বণিক এসিড, দেখিতে পাওয়া ষায়। 

ফ্রেডেরিক এ সম্বন্ধে কুকুরের দেহে যে পরীক্ষা করিগাছেন 

তাহাতে দেখা যায় £__ 

দৈহিক টিশুতে* 

শৈরিক রক্তে 

৫ হইতে ৯ ভাগ 

৩.৮ হইতে ৫.৪ ভাগ 

তল ৯ টিটি ললিত ৮ শীশপীপসিপশশীশটী চে পাপী শী শিপ 

* আমর| [1858 পবের প্রতিনিধিম্বক্ধগ কোন খাটি সংস্কত শব্দ সংগ্রহ 

ঘ! উত্ত/াধন করিতে পারিলাম ন1। কেহ কেহ চীগুকে “বৈধানিক তত্ব” নাষে 

অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসবিজ্ঞানে যে অর্থে টীগ্ড 

শা বাবহৃত হয়) খৈধানিক তন্তু বলিলে উহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ গায়না। 

হক্সনী বলেন)--72% 0888৩ 09 % 10011111001 10156019110] 90019 02 

80) 002:007092 0£118(0198109] ৩107707)5 দেহ রচনার ভিন্ন ঠিন্ন যৌগিক 

পদার্থ ই টিশু নামে অভিহিত। টিন বিবিধ প্রকার যথ। 1198091%) হা] মাংস 

সম্বন্ধীয়) 19)98,0111 বা এপিপেলিয়াম নামক পরদ! সম্বন্ধীয়) 08161102101078 

বা উপান্থি সম্বন্ধীয় 70105 বা অস্থি সম্বন্ধীয়) 101)1071718 বা তক সম্বন্ধীয়, 

21675০0৪ ঘ| নার্ভ সম্বন্ধীয়, £011)05০ ব। ঘদা সন্বন্ধীয়, 511):0179 ঘ| দেততস্তব 

সম্বন্ধীয়) এতম্বাতীত (00017906156, 00110191 010950080) &170010া5 0800611- 

০৪ ইত্যাদি অনেক প্রকার টিশড আছে। বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ বলেন ৫ 

1))9 00০09117] 116100009 ৪1180670901 8 [মা 1৪ 61107 188 

(1890০. 4 [0816 091 2 11)7088 30709060109 78 09116 8 11)10 058 11981) 0, 

অর্থ দেহের স্বানবিশেষের শ্বতত্র সবতগ্্র গঠন অবয়বই টিশু নামে অভিহিত 

যেমন ফাইব্রাস টিশু। 

আমুর্বেদাচাধ্যগণের ব্যহত “ধাতু” শব্দটা আংশিক ভাবে এই অর্থে প্রযুক্ত 

হইতে পাঁরে যথা-_“রসাস্থুঙ মাংসমেদোস্ছি মজ্জণুত্র/ণি ধাতব ১ 

অর্থাৎ হস, রক্ত) মাংস, মেদ, অস্থি) মজা ও শুক্র শরীরস্থ এই সপ্তধাতু। 

ইহাতে আমর! টিশু পদার্থের মাংস, মেদ, অস্থি, রস ( শলৈশ্মিক খিল প্রভৃতি 

ইহার অন্তর্ভজ) প্রত্ৃতি প্রাপ্ত হইতেছি। সুতরাং টিশুকে ধাতু বল৷ 

যাইতে পরে কিন! তাহাও চিন্তফিতব্য । “বৈধানিক তত্ত” শব্খের অর্থ 

বুঝ বায়না। বিধান শব্ধ হইতে “বৈধনিক" শব্দের উৎপত্তি, তত্ত শবের 

অর্থ তাত ব! জাল। সম্ভবতঃ 18899 পের অর্থ 16৮90 ধরিয়। লওয়া- 

তেই এদেশীয় অগ্ুবাদকগণ “তন্ত* শব্দটাকে উহার গ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত 

করিয়াছেন। এ অনুযাদ অনমীচীন। 



বহির্বানুতে ০০০ ভাগ 

কুকুরের দেহে আরও পরীক্ষা কর! হইয়াছে, তাহাতে 

জানা গিয়াছে £-- 

ধামনিক রজে। ২.৮ ভাগ 

শৈরিক রকে ৫.৪ ভাগ 

বায়ুকোষে ৩:৫৬ ভাগ 

প্রশ্বাস বায়াতে ২.৮ ভাগ 

কার্ধণিক এসিড আছে । ম্থতরাং অন্তর্বাহবহির্ব্বাহের 

নিয়মানুসারে শৈরিক রক্তের কার্কবণেক এসিড, বাযুকোষে 

স্বতঃই পরিচালিত হইয়া থাকে । ডাক্তার বঢ় (13017) বলেন, 

বাযুকোষের প্রাচীরের অক্সিজেন সঞ্চয ও কার্বাণিক এসিড, 

নিফাশনের স্বভাবিক শকি রহিয়াছে । 

প্রাচীন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস 

ছিল, নাসারদ্ধ, বা মুখগন্বর দিয়া বাযুনলীর পথে বাষু ফুস্ফুসের 

বাযুকোষে গমন করিয়া! অপরিষ্কত রন্তঃ 

পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, ফুসফুসের মধ্যেই 

রক্তের অপরিষ্কত পদার্থ অক্সিজেন সাহায্যে দগ্ধীভৃত হয়, 
সুতরাং ফুসফুসই তাপোত্পাদনের একমাত্র স্থলী। কিন্ত অতঃপর 

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সগ্রমাণ হইয়াছে যে শৈরিক রক্ত ফুসফুসে 

প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেও উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বণিক এড 

মিশ্রিত থাকে । ইহাতে নৃতন অনুসন্ধানের পথ প্রসারিত 

হইয়া উঠিল। অনুসাদ্ধৎস্থ বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, রক্তের 

মধ্যেও অক্লিডেশন বা মুছুদহন ক্রিয়া সম্ভবনীয়। তাহার আরও 

বুঝিতে পাঁরিলেন দেহের অন্যান্ত স্থানের তাপ হইতে ফুস্ফুসের 

তাপ অধিক নহে । এই সকল দেখিয়া! ইহারা মনে করিলেন, 

রক্কের মধ্যেই মূ দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অচিরেই তাহারা 
তাহাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। ইস্টারা এখন স্থির 

কবিয়াছেন, সমগ্র দেহের ধাতু বা “টাশ্ত”তেই এই মুছ্দহনক্রিয়া 

(09)9409॥ ) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । ইহারা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন, যে রক্ত ব্যতিরেকেও জীবদেহে এই ক্রিয়৷ 

(কয়ৎক্ষণ চলিতে পারে। একটী ভেকের দেহ হইতে রক্ত 

নিঃশেষিত করিয়া উহার ধমনীতে যদি লবণ জল প্রক্ষেপ কর! 

যায় এবং উহাকে যদি বিশুদ্ধ অক্সিজেন বান্পে রাখা যায় তাহা 

হইলেও উহার দৈহিক পরিিণম্নীক্রিয়া (11510000158) ) 

কিয়ংক্ষণ অব্যাহত থাকে । উহার দেহে রক্ত না থাক1 সত্বেও 

অক্সিজেন ও কার্বনিক এসিডের আদ।ন ও পরিত্যাগ ক্রিয়া 

কিয়ৎক্ষণ কোনও ব্যাঘাত হয় না। 

এই নিমিত্ত আধুনিক শারীরতত্বজ্ঞ পগ্ডিতগণের মতে 

শ্বসত্রিকয়।র বিবরণ 

অভিহিত হয় না। 

উপাদান ধাতুর প্রতি কণায় যে শ্বীসক্রিয়া চলিতেছে, 

দেহপ্রক্কৃতির সেই গুঢ়রহ্ত উদ্দঘাটনের নিমিত্ত পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ মানবদেহে বাযুর ক্রিয়া সম্বন্ধে বুল গবেষণ! 

করিতেছেন । যদি সমগ্র দেহে এইরূপে শ্বাসক্রিয়ার 

উদ্দেশ্ট সংসাধিত না হইত, তবে দৈহিক কার্য কোনও প্রকারে 

সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না । দেহে 

গ্রতি মুহুর্তে এত অধিক কার্বণিক এসিড, সঞ্চিত হয়, এবং 

অক্সিজেনের এত অধিক প্রয়োঞ্জন হয় যে কেবল ফুস্কুসীয় 

শ্বাসক্রিয়ার উপরে নির্ভর করিলে কোন প্রকারেই দৈহিক কার্য 

নিরাপদে নির্বাহিত হইত না। সুতরাং শ্বাসক্রিয়া বলিলে যে 

কেবল শ্বীসযন্ত্রেরে মাংসপেশীর ক্রিয়ার প্রভাবে ফুসফুসেক 

সক্কোচন-গএ্রসারগ জনিত বহির্বাধুগ্রহণ ও ফুসফুসীয় বাষু পরিত্যাগ 

ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে । 
শ্বাসক্রিয়ার সংজ্ঞা আধুনিক বিজ্ঞানে যেরূপ স্থপ্রসর অর্থে 

ব্যবহৃত হইতেছে, ইতঃ পূর্বেও তাহার আলোচনা করা 
হইয়াছে। সমগ্র দেহব্যাপিনী শ্বাসক্রিয়া বা টিও-রেসপিরেশন্ 
(115308 [5811)8690 ) সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস দিয়া এখন 

ফুসফুসীয় শ্বাসক্রিয়ার ( 80110081) 1১581017110) ) সন্বদ্ধে 

আলোচনা করা যাইতেছে। 

মুখগহুবরের পৃষ্ঠদেশীয় স্থান ফেরিংস্ (1১0191)08 ) নামে 

অভিহিত। ইহার সহিত নাসারদ্ের এবং মুখ-গহবরেরও 
যোগ আছে। সুতরাং এই উভয় পথের 

দ্বারাই উহাতে বাধু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । 

ইহার নিষ্নভাগেই গ্লটিশ।' গ্রটিশ জিহ্বার নিয়তাঁগে অবস্থিত । 
গ্লটিশ ফেরিংসেরই নিম্নাংশ | এটি বায়ুগমনের পথ । উহার সম্মুখে 
একথানি কপাট আছে, তাহার নাম এপিগ্লটিশ; ইহা দৃঢ় 
পরদাবিশেষ। ইহার নীচেই লেরিংস (1,%7)17% ) বা কনালী। 
ইহার নীচের অংশের নাম টেকিয়া। টেকিম়া উপাস্থিবৎ 
পদর্ঘদ্বারা গঠিত স্ৃতরাং দৃঢ় । গলদেশের উপরের কিয়দংশই 

টেকিয়া নামে অভিহিত। এই টেকিক্ার অধোভাগেই 
বাযুনালী বা ক্রস্কাদ্ (9/91001)0 )। ব্রস্কান টেকিয়ারই 
শাখা, টে,কিয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ 

করিয়াছে । উহার আবার অনেকগুলি উপশাখাতে বিভক্ত-- 
এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশাা ব্রক্কিওলস (131401201১৪) নামে 

অভিহিত । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডপশ।খা ক্রমশঃ হুক্ম হইতে 

হইতে অবশেষে ইন্ফা্ডিবিউলাম্ (17)101)0100101) ) 

নামক ক্ষুদ্রতম বাযুপ্রবাহিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাদের 

দেহের অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্তে প্রতি 

খাসজিয়।র যন্ত 



বাষুগ্র বাহিক! ফুসফুসের মধ্যে বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হইয়া 

পড়িয়াছে। সেই সকল কোষ আলভিওলী ( ১1%৪০1$ ) বা 

বাষুকোষ নামে অভিহিত হয়। এই সকল বাযুকোষের সহিত 

অপরিষ্কত শোণিত-কৈশিকাসমূহ ঘনিষ্ঠ রূপে সংস্পষ্ট। হৃৎপিপু 

হইতে ফুসফুসীয় ধমনীর যোগে যে অপরিষ্কত শৈরিক রক্তরাশি 

ফুসফুসের ক্ষুদ্রতম কৈশিকায় সঞ্চিত হয়, কার্বাণিক এসিড্ 

প্রভৃতি সংযুক্ত সেই রক্তরাশির সহিত এই সকল বায়ুকোষের 

বায়ু অতি সহজে সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, উহারা উভয় দিক 

হইতেই বাযুকোষের বাষুর সহিত আদান প্রদান কাধ্য 

নির্ব্বাহ করে। 
লোহিত শোণিত কণাঁসমুহ অক্সিজেন লাঁভ করার জন্ত 

কির্নপ ব্যাকুল, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । 
ফুপফুসে বায়বীয় রক্ত কণিকায় ( চ1591,)0810)17 ) অকৃসিজেন 

পদাথের আদান- আকষ্ট হয়। বাযুকোষ যুগলের মধ্যস্থ শৈরিক 
শান রক পূর্ণ কৈশিকাস্থিত রক্তে কার্বণিক এপি- 

ডের ভাগ অধিকতর, অপর পক্ষে বাযুকোষে অক্সিজেনের 

ভাগ অধিকতর । বায়বীয় পদার্থের প্রচাপের নিয়মানুসারে 

শৈরিক রক্তে অকৃসিজেন বেশী মাত্রায় প্রবিষ্ট হয়, এই সময়ে 
শৈরিক রক্ষস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ধ পদার্থ নিহিত কার্বণ কার্বণক 

এসিডে পরিণত হয়। রক্তের সহিতও কার্বণিক এমিড, 

মিশিত থাকে । এই কার্ধণিক এসিড. রক্তবাছিনী হইতে বাযু- 
কোষে প্রেরিত হইয়া থাকে। অক্সিজেন হিমোগ্নোবিনের 

সহিত নংমিলিত হইয়া শেণিতরাশিকে সমুজ্জল করিয়া তোলে। 
উহাদের কার্বধণিক এসিডের মাত্রা যখাসস্তব হাস করে, সুক্মতম 

যান্ত্রক পদার্থ ও বাযুকোষে প্রেরিত হয়। এইরূপ রক্ত পরিদ্কৃত 

হইয়া ফুসকুসীয় শিরাপথে হৃংপিগ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে উপস্থিত 

হয়, তথা হইতে ধমনী পথে সর্বশরীরে স্ালিত হয় এবং 

দেহস্থ “টিশু* বাঁ মৌলিক ধাতু সমুহও অক্সিজেন-বহুল রক্তআোত 

হইতে আপন আপন গপ্রয়োজনান্পারে অকৃসিজেন গ্রহণ ও 

কার্কবণিক এসিড. পরিত্যাগ করে। এইরূপে ধমনীর শাখা 

ও উপশাখ ক্ষুদ্রশাখা, ক্ষুদ্রতর শাখা ও ক্ষুদ্রতম শাখা পরিভ্রমণ 

করিয়া অবশেষে এই রক্ত কৈশিকার সংযোগমুখে ক্ষুদ্রতম, 
ক্ুদ্রতর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তর ও বৃহত্তম শিরাপথে ভ্রমণ করিতে 

করিতে হৃৎপিগ্ডের দক্ষিণকক্ষ-সংযুক্ত ছুই বৃহ শিরায় পতিত 
হইয়া অবশেষে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণকক্ষে প্রবেশ করে । এই 

অবস্থা উহাতে অক্সিজেনের অংশ অতীব কম এবং 

কার্দণিক এসিডের ভাগ নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হৃৎপিও 

হইতে আবার প্রাণস্বর্ূপ অক্সিজেন লাভের নিমিত্ত এবং 

গা শু শু 

জীবনসংঘাতক কার্বণিক এসিডগ্যাল পরিত্যাগ করার নিমিত্ত 
এই রক্তরাশি অতি ব্যাকুলভাবে ফুনফুমের বাযুকোষময় সুখকর 

ছলে আসিয়া বাষুর নিমিত্ত মুখব্যাদন করে । তুষার সম্পাতে 

শাতার্ত পথিক যেমন সৌরকিরণপ্রাপ্ড হইয়া নবজীবন লাভ 

করে, এই সকল শৈরিক রস্তও অক্সিজেন স্পর্শে তাদৃশ সমুজ্জল 

ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ইহাদের মসীকৃষণ বর্ণ তিরোহিত হয়, 
কার্বণিক এসিডের প্রভ।বে ইহাপ্ের বিষাদে-টপিয়৷-পড়া বিষণ 
দেহ অকুমিজেন লাভে বিষ-স্পর্শ হইতে বিমুক্ত হম্ম এ৭ং 

প্রত্যেক রক্তকণ! প্রকৃতই প্রফুল্ল (10৮6০) ) ও সমুজ্জল 

হইয়। উঠে। 
আমরা ইতঃপূর্বে বণিয়াছি, অক্সিজেন রক্তকণিকাকে 

( হিমগ্লোবিন ) প্রাপ্ত হইলে অতীব স্থুখী হয়, দেখিতে পাইলেই 

তৎক্ষণাৎ উহার গল! জড়াইয়। ধরিয়া বন্ধুত! 

করে, উহার সহিত মিলিয়া একমুষ্তি পারণ 

করিতে চেষ্টা করে। তখন এই হরিহর মুস্তি দেখিলে মনে 

হয়, এই মিলনের বুঝি 'মার বিচ্ছেদ আসিবে না, এই ঘুগল- 

মিলনে বুঝি কেবল সম্তভোগ-পীত আছে, কিন্তু মাথুরের বিখহ" 

বিধুর বিয়োগিনী বৃত্তের বিষাদমাথা তান লাই কিন্তু এ ধারণ! 
ভুল। অক্সিজেন বন্ধুসঙ্গ সখ হইতে স্বজাতির বল বুদ্ধি করি- 

যাই অধিকতর সুখী । হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন যখন টীশুতে 

অক্সিজেনের প্রচাপ কম দেখিতে পায়, তখনই এই বন্ধুবর 

হিমোগ্লোবিনকে পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক রসের (10191) 

আনন্দতরঙ্গে ভাসতে ভাদসিতে টিশুতে যাইয়। প্রবিষ্ট হয়। 

হিমোগ্লোবিন তখন এই চিরচঞ্চল, অনলমসুহদ বন্ধুর বিয়োগে 

পরিশ্নান ও বিষণ্ন হইয়! পড়ে, এবং এই বন্ধুকে হারা হইয়া ধীরে 

ধীরে শিরার অন্ধকার গর্ভে আত্মনিমজ্জন করে | 

আমবা পূর্বে বলিয়াছি দৈহিক টিশুদ্বারাও শ্বাসক্রিয়া 

সুনির্বাহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ একটুকু অনুসন্ধান করিয়! 

দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের সমগ্র দেহই 

যেন সঞ্চিত কাব্বণ-পরিহার ও অকৃসিজেন- 

গ্রহণ করার নিমিত্ত নিরস্তর চেষ্টা করিতেছে । দিবানিশি 

আমাদের অজ্ঞাতসারে দেহবজ্যে এই আদান প্রদানের বিপুল 

ব্যাপার ও মহান্ ব্যবদায় পরিচালিত হইতেছে । আভ্যন্তরিক 

উপাদান ও ফুসফুসযন্ত্র এই উভয়ের কথ ছাড়িয়া দিয়াও দেখা 

যায় যে আমাদের দেহের বহিঃস্থ ত্বক্রাশিও এই ব্যাপারে 

প্রতিনিয়ত ব্যাপূত রহিয়াছে । ত্বকেও যথেষ্ট কৈশিকা নাড়া 

বিগ্চমান | বাষুকোষে যেমন এপিথিলিয়াম নামক প্রাচীর 

ভাছে, ত্বকেও সেই জাতীয় ঝিলি বর্তমান । কিন্তু ত্বকের বিল্লি 

ফুনফুসের বিলি অপেক্ষা অধিকতর পুরু। ফুসফুসের ঝিল্ল 

অক্সিজেনের বন্ধুত! 

ত্বকের শ্বাসক্রির! 



সৃষ্ট হইলেও ত্বকের রক্তাধারে বাবু প্রবেশ করিতে বহু বিলম্ব 
হইয়া থাকে । এই কারণে ফুসফুসদ্বারা যে সময়ে ৩৮ ভাগ 
কার্ধাণিক এসিড, বহিষ্কৃত হয়, ত্বকের দ্বার! সেই সময়ে একভাগ 
মাত্র কার্বনিক এসিড, বহিষ্কৃত হইয়া থাকে । কিন্তু জলীয়বাম্প 
বহিগগমনের প্রসরতর পথ-_ত্বক। ফুসফুন হইতে যে পরিমাণে 
জলীয়বাম্প বহিনিঃস্ত হয়, ত্বকের জলীয়বাম্পনির্গমনের পরিমাণ 

উহার দ্বিগ্তণ। সাধারণতঃ ত্বকপথে প্রায় একসের পরিমিত 

জলীয়বাঞ্প নির্গত হইয়া থাকে । দেহের আয়তন, উত্তাপ এবং 

বাষুর শৈত্যোঞ্চতার তারতম্যানসারে জলীয় বাম্প নিঃসরণের 
তাবতম্য পরিলক্ষিত হয়। 

প্রতি নিশ্বাসে প্রীয় পাঁচশত ঘন সেন্টমিটার বাধু ফুসফুসে 
নীত হয় এবং ফুসফুসের মধ্যস্থিত দুষিত বাধুর সহিত মিশ্রিত 

হয়। উহাতে কার্ধণিক এসিডের ভাগ 
অধিক হইয়া উঠে। প্রশ্বাসের দ্বারা দূষিত 

বাঁধুর সকল অংশ বহির্গত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক বারের 
নিশ্বাসে বাষু ফুসফুস মধ্যস্থিত দূষিত বাঁযুর দশভাগের একভীগের 

সহিত মিশ্রিত তয়। অন্তএব আট হইতে দশবার শ্বাসক্রিয়।য় 
ফুসফুসের বায়ু বিশোধিত হইয়া যাঁয়। এইস্থলে আমাদের 
যোগশাস্তেব প্রাণায়াম প্রণালীর অনেক শুক্মতত্বের বিষয় 
স্গ্মনূপে টিন্তরিতব্য। প্রাণায়াম-প্রণালীতে অনেক হুক্মতর 
নিহিত আছে। 

মানুষ বাঁযুসমুদ্রের গর্ভে নিরস্তর বাস করিতেছে। 
আমাদের দেহের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে প্রায় সাড়ে 
বায়ুর চাপ-্বাদও সাতসের পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের চাপ ([/9৪- 
উচ্ার অশুভ ফল ৪019 ) রহিয়াছে। এই সাড়ে সাঁত- 

সেরের ইংরাজী পরিমাণ ১৫ পাউও। সুতরাং সমস্ত দেহের 
উপর বায়ুমণ্ডলীর চাপের পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ হাঁজার পাউণ্ড। 
আমাদের চারিদিকেই এরূপ চাপ রহিয়াছে বলিয়! আমর! উহার 
অনুভব করিতে পারি না। মৎস্ত যেমন জলরাশির অভ্যন্তরে 
বাস করিয়া জলের ভার বুঝিতে পারে না, কুপ হইতে জলপূর্ণ 
কলসী উত্তোলন করার সময়ে যেমন জলের অগ্যন্তরস্থ কলসীর 
ভার অনুমিত হয় না, কিন্ত জলের উপরে কলসী উখিত হইলেই 
যেমন উহার ত্বার আমাদের বোঁধগমা হয়, তেমনই আমরা বাযু- 
সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতেছি বলিয়! বাযুর ভার উপলব্ধি করিতে 
পারি না। বাঘুমণ্গীর এই চাপ আমাদের দেহের পক্ষে অভ্যাস 
ঘশতঃ প্রায়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্ুত্ত এই চাপের হ্রাস 

ফুসফুসের বাযুশোধন 

ছইলেই আমরা তক্জন্য সবিশেষ অস্তৃবিধা অনুভব করিয়া! থাকি।. 

(১) বাযূমণ্ডলের প্রচাপ নান হইলে মানবদেহের কৈপিকায় 

ও প্লেশক্ষযণ হইতে পারে। 
(২) কৈশিকাগুলিয় কার্ধ্যশৈধিল্য-নিবন্ধন হৃৎস্প'ন, 

ঘনশ্বাস ও শ্বাসকৃচ্ছ, ঘটিতে পারে। 
(৩) বায়ুর চাপ কম হইলে, উহাতে অক্সিজেনের মাত্রাও 

অন্ন হইয়া পড়ে। অল্প পরিমিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহ 
গ্রকৃত কার্বণিক এসিড বহিফরণে পূর্ণ স্থবিধা প্রাপ্ত হয় না। 

ইহাতে দেহে কার্বণিক এসিড বিষ সঞ্চিত হইয়া অশেষ 

অম্ল ঘটায়। 

(৪) অক্সিজেনের অল্পতায় ভেগাস স্নায়ুর মূলদেশ উত্তেজিত 
করিয় বিবমিষা ও বমন উপস্থাপিত করায়। 

(৫) বায়ু গ্রচাপের হাসে দৈহিক যর্ধ হইতে শোণিত- 

প্রবাহ বহিদ্দিকে আকৃষ্ট হয়, মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ-হ্বাস হয়, 

তজ্জন্য মৃচ্ছণা, ক্ষীণনৃষ্টি প্রন্থতি নানা প্রকার ছুললক্ষণ 

ঘটিয়া থাকে। 

বাঁযুর চাপাধিকোও এইরূপ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। 

উচ্চস্থ(নে যেমন বায়ুর চাঁপ কমিয়! পড়ে, ভূগর্ভে, সমুদ্রের নীচে, 

বায়ুর চগাঁধিকা ও খনিতে বা গভীর কৃপেও বায়ুর চাপাধিক্য 

উহার অণ্ডভ ফল হয়। এই সকল স্থলে গ্রতিবর্গ ইঞ্চি পরিমাণ 

স্থানে বাযুমণ্ডলীর ৬০1৭০ পাউও্ড পরিমাণে চাঁপ পড়িতে পারে। 

চাঁপাধিক্যে ত্বক্ রত্তশূন্ঠ হয়, ঘর্শা-বন্ধ হয়, শ্বাসক্রিয়৷ কম হয়, 

নিশ্বাস সহজ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা ক্লেশকর হইয়া পড়ে । নিশ্বাস 
প্রশ্থাসের বিরামকাল সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে। ফুস্ফুসের আয়তন 
বৃদ্ধি পায়, প্রত্রাব বাড়ে, হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে কার্য করে। বায়ুর 

চাঁপাধিক্যগয় স্থানে বাস করা যাহাদের অভ্যাস, উহ্বারা সহসা 

উপরে উঠিয়া আসিলে উহাদের দেহের ত্বকে সহসা রক্ত আসিয়। 

উপস্থিত হয়, নাক ও মুখ দিয়া রক্রত্রাব হইতে পারে, স্নায়ু 

মণ্ডলীর রক্তাল্পতাবশতঃ পক্ষাঘাত রোগও জন্মিতে পারে। 

অক্সিজেন আমাদের অতি হিতকর। কিন্তু পরিমাণাধিক্য 

হইলে ইহা দ্বারাও আমাদের জীবন ন্ট হইয়া থাকে। অত্যন্ত 

চাপপ্রাপ্ত ধর্নীভূতত অক্সিজেনের শতকরা ৩৫ ভাগ রক্ষে শোষিত 

হইলে, দেহে ধনুষ্টস্কারের স্তাঁয় খেচুনী উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই 
মৃতা ঘটিয়া থাকে। 

ডাক্তার লিওনার্ড ছিল এই সন্বদ্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়। 

ছেন। কার্ক সাহেবের ফিজিওলজী গ্রন্থের যে সংস্করণ ডাজার 

হালিবাটিন এম ড়ি দ্বার! সম্পাদিত হইয়াছে সেই সংস্করণে 
এতৎসত্বন্ধে কতিপয় ঘটনা উদ্ধৃত হুইয়াছে। উহা! ভাক্কার 
লিওনার্ড হিলের পয়ীক্ষালন্ধ। ঠ 

দেহে কার্কাণিক এসিড বৃষ্ধিগ্রাপ্তির হেতু-- 



বায়ুবিজ্ঞান 

১ম পেশী ক্রিয়া _মাংসপেশী অধিক সঞ্চালিত হইলে কার্ধ- 

ণিক এসিড বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানবিদ্গণের গবেষণায় ইহার 

একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মানবদেহে এক মিনিট 

সময়ে কোন অবস্থায় কত গ্রেগ পরিমাণে অক্সিজেন সঞ্চিত হয়, 

নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 

নিদ্রাবস্থায় ৫ গ্রেণ 

শয়নাবন্থায় ৬ গ্রেণ 

ঘণ্টায় ছুই মাইল চলিলে ১৮ গ্রেণ 
ঘণ্টায় ৩ মাইল ভ্রমণ করিলে ২৫৮৩ গ্রেণ 

জাত! ঘুরাইলে ৪৫ গ্রেণ 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে আহার 

করিলে প্রশ্বাসের অধিক মাব্রায় কার্ধণিক এসিড, বুদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়। 

ছু । 

৩। ত্রিশবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত কার্বণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি 

পায়, পঞ্চাশ বৎসরের পর হইতে উহার মাত্রার ক্রমশঃ হস 

হইতে থাকে । স্ত্রীলোকদের আর্তব শোণিত কিছুকাল অর্থাৎ 

৪৫ বৎসরের পর হইতে কার্বণিক এসিডের পরিমাণ হ্রাস হইতে 

থাকে । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের প্রশ্বাসে কার্বণিক এসিড, 

'বভাবতঃই কম। 
৪। জর প্রভৃতি রোগের সময় প্রশ্বাসে কার্বণিক এসিডের 

মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

৫। শৈত্যে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে কার্বণিক-এসিডও 

অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে। 

৬। দিবাঁভাগে প্রচুর পরিমাণে কার্বণিক এসিড বহিনিস্থত 

হয়, নিশাগমে ক্রমশঃ হাস হয়। অবশেষে নিশীথে ইহার মাত্রা 

একবারেই কমিয়া যায়। 

৭। ঘন ঘন প্রশ্বামকালে প্রত্যেক প্রশ্থসে কার্বণিক 

এসিডের মাত্রা কম থাকিলেও মোটের উপরে এই শ্বাস অধিকতর 

মাত্রায় নিঃস্যত হইয়া থাকে । ইহাতে এক্সপ মনে করিতে হইবে 

না যে টিশু পদার্থে অধিক পরিমাণে এই শ্বাস উৎপন্ন হয়। 

বাস্তবিক কথ! এই যে, প্রশ্বাস যত ঘন ঘ্নন বহির্গত হয়, উহাদের 

সঙ্গে প্রত্যেকবারেই তত কার্কণিক এসিড, বৃহির্গিত হইয়া থাকে, 

সুতরাং মোটের উপর মাত্রার আধিক্য হইঙ্গ! থাকে । 

৮1 আহারের অর্ধ ঘণ্টা পরে কার্বণিক এসিডের মাত্রা 

বৃদ্ধি পায়ু_ইহ! আহা্য দ্রব্য গ্রহণজনিত বৃদ্ধি। 

, বায়বীয় উপাদানের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে উন্মুক্ত জ্বস্থায় 

উহার! উহাদের পরিমাণের অন্ুপাতের সাম্যসংরক্ষণ করিয়া 

গ্াকে। মনে কুকন বারোমিটারে পারদের দ্বারা বায়ুর চাঁপ 

9৭ মিলিমিটার) বাযুরাশিতে অক্সিল্পেনের পরিমাণ এক 

সয়া 

[ ৩৬৯ 1 

৯৩ 

পঞ্চমাংশ। ইহার প্রচাপের অন্ুুপাঁতও উক্ত ৭৬* মিলিমিটার 

পরিমাণের এক পঞ্চমাংশ, অবিশিষ্টাংশ 

প্রচাপ নাইট্যোজেন জনিত । উন্মুক্ত বাযুতে 

কার্বধণিক এসিডের প্রচাপ অতি অল্ন। ক্ষি্ত 

ফুন্ফুসে কার্বণিক এপিডের মাত্রাই অধিক। প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক 

নিয়মানুসারে অকৃসিজেন বাযুরাশিতে উহার আনুপাতিক সাম্য- 

রক্ষণ নিমিত্ত সর্বদাই প্রস্তত হইয়া থাকে । যেখানে অকৃসি- 

জেনের মাত্রা কম থাকে, অপর স্থান হইতে অকিজেন তাহাদের 

স্বজাতীয়গণের আনুপাতিক মাত্রা সংরক্ষণ করিতে সেই দিকে 

প্রধাবিত হয় এবং বাযুরাশি বহিঃম্থ বায়ু ফুম্ফুসের অভ্যন্তরে 

প্রবেশ করিয়া অক্সিজেনের স্থানীয় অভাৰ পরিপূরণ করিয়া 

দেয়। ইহাই প্রকৃতির এক মহামঙগলময় বিধান । 

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শ্বাসক্রিয়ায় দশ- 

হ[জার গ্নেণ পরিমিত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বার হাজার 

গ্রেন-কার্বণ ডাইঅকলাইড. পরিত্য।গ করে। ২৪ ঘণ্টার পরি- 
ত্যক্ত কার্বণিক এমিডে ৩৩০০ গ্রেণ ৰা ১৮ 

তোলা অঙ্গার থাকে । দেহ হইতে প্রতি ২৪ 

ঘণ্টায় প্রায় পাকা আঠার তোল! অঙ্গ'র 

কার্কণিক এসিডের আকারে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে ফুস্- 
ফুসের পথে জলীয় বাম্পাকারে যেজল বহিনিচ্ত হয়, তাহার 

পরিমাণও প্রায় সাড়ে চারি ছটাক। বয়স, ভূবাযুর গ্রচাপ ও স্ত্রী 

পুরুষাদদিভেদে এই পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । অল্প বয়স্ক 
ব্যক্তিদের দেহে যে পরিমাণে অক্সিজেন গৃহীত হয়, তাহার 

তুলনায় অনেক অল্প পরিমাণে কার্ধণিক এসিড বহির্গত হইয়া 

থাকে। বালকের! বালিকাদের অপেক্ষা বেশী মাত্রায় কার্ধণ 

ডাইঅক্সাইড. পরিত্যাগ করে। বহির্বায়ুব উষ্ণতার হাস-নিবন্ধন 

দেহের তাপ হাস হইলে কার্বণ ডাই-অক্সসইডের মাত্রাও কমিয়! 

যায়। বাহিরের তাপের বৃদ্ধিতে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে, 

এই গ্যাসের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়৷ থাকে । আবার অপর পক্ষে 

বহিঃস্থ বাযু যদি কিঞ্চিৎ শীতল হয় এবং তাহাতে যদি দৈহিক 
উত্তাপের হাঁস না হয় তাহা হইলে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন 

গৃহীত এবং অধিক মাত্রায় কার্বণিক এসিড, পরিত্যক্ত হয়। 

বাম্ুতে শতকরা .০৮ ভাগ ভাগ কার্বণিক এসিড জন্মিলেই উহা 

অন্থথকর হম্ব, এবং শতকরা একভাগ কার্বাণিক এদিডে উহা 

বিষবৎ হইয়! উঠে । 

জলীয় পদার্থের সহিত বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিলে এই 

খাসক্ষিয়ায বায়ধীয় সংমিশ্রণে কতকগুলি সু সু ক্রিয়া! প্রকাশ 

পদার্থের বিনিময় পাইয়া থাকে । এস্থলে ফুস্ফুসীয় রক্ত 

গুলিতে আকাশীয় বাধুর সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে বায়বীয় 

ফুসফুসে বায়বীয় 

উপাদানের অন্ু- 

পাতের সাম্যসরঙ্ষণ 

অক্সিজেন ও কার্ধ্বণ 

ডই-অকস।ইডের 

২৪ ষণ্টার পরে 
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পদার্থের মধ্যে পরস্পর আদীনপ্রদান ক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটে, 

তৎসন্বান্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা! করিতেছি । আমাদের রক্তের 

গৃহিত অক্িজেন ও কার্কাণ ডাই-অক্সাইডের দে সঘন্ধ আছে 

ইতঃপূর্বে তাহার উল্লেখ ফরা হইয়াছে, অর্থাৎ রক্তের হিমো- 

গ্লোবিনে অব্িজেন আক্ক্ট হয় । অপর পক্ষে প্লা্জমা পদার্থের 

( ঘ*৪008) কার্বণ অক্পাইডের যৎকিঞ্চিৎ রাসায়নিক 

নম্ন্ধ আছে। কিন্তু এই সন্ধ অতি শিথিল। বায়ুশূন্ত পান্রে 

রক্ত রাথিয়া সামান্ত একটুকু উহাতে উত্তাপ দিলেই বায়বীয় 

পদার্থ গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে । এখন ফুস্ফুসের অভ্যতস্তরে 

ইহাদের কোনও পরিবর্তন সাধিত হয় কি না, তঘিষয়ে একটুকু 

আলোচন1 করিয়া দেখা যাউক। 

ফুস্ফুসে রক্তাধায়ে অপরিষ্কৃত রক্ত গ্রাবাহিত হয়। এই 

কুদ্রতম ও নুন্মত্তর রক্তাধারগুলির উভয় পার্থেই বাষুকোষ 

( 41590191: 01]. ০9119 ) পরিলক্ষিত হয়। রক্তাধারের রক্ত 

কার্বণিক এসিডে পূর্ণ। আবার বাযুকোষের বাষুতে অক্সিজেনের 

পরিমাণ ধিক । কার্ষণিক এদিড, রক্তের সহিত বিমিশ্রিত 

থাকে। প্রচাপ ও উত্তাপ ভিন্ন উহা হইতে উক্ত শ্বাস বিশ্লি্ট 

হওয়ার দ্বিতীয় উপায় নাই। এই কথার আলোচনার পর্ব 

তরল পদার্থের সহিত গ্যাসের যে সম্বন্ধ আছে তৎসযধে একটু 

বলা আবশ্তক। উন্মুক্ত বাঘুতে বিশুদ্ধ জল রাখিয়া নির্দিষ্ট 

পরিমাণ তাঁপ দিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু জলে বিমিশ্রিত হইয়া 

পড়িবে। আবার বাঁযুর অর্ধ আমতন জলে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ 

বানু সঙ্কুচিত কর! যায়, তাহা হইলেও জল সেই পরিমাণ 

বামুকেই আত্মসাৎ করিবে, বাধুর আয়তন চতুগ্তণ অধিক 

হইলেও প্র নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক জলে মিশ্রিত হইবে ন|। 

শৈরিক রক্ত বায়ুকোষের পার্স্থ কৈশিকায় উপনীত হওয়ার 

সময়ে উহার হিমোগ্লোবিনগুলিতে অক্সিজেন থাকে না, ইহাতে 

তখন কার্বণডাইঅক্নাইড বেশী মাত্রায় বিগ্ুমান থাকে। দুরবত্তী 

ন্ত্রাদির গঠনোপাদান ঝা! টিন্থু হইতে শৈরিক রক্ত কার্বণভাই- 

অল্সাইভ গ্রবেশ লাভ করিয়! থাকে। এদ্দিকে বাযুকোষের 

প্রাচীরের সহিত এই অপরিষ্কত রক্তাধারসমূহের প্রাচীর সংলগ্ন 

থাকায় বাযুকোষের অক্সিজেন গ্রহণে ইহাদের যথেষ্ট সুবিধা 

ঘটে । বাযুকোষের বাষুতে শতকরা! দশ ভাগ অক্সিজেন থাকে। 

কুকুরের ফুসফুস পরীক্ষা করিয়া! দেখা গিয়াছে, তাখাতে শতকরা 

২.৮ ভাগ কার্বণডাইঅক্সাইড থাকে । এই সময়ে প্রশ্থাস 

বাযুতে কার্বাণডাইঅক্নাইডের পরিমাণ শতকরা ২৮ ভাগ পরি- 

লফ্ষিত হয়। ডালটন (1)91107) তরল ও বায়বীয় পদার্থের 

সংঘাতসন্বদ্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তদমুসারে অনুমান 

কর্ম যাইতে পারে যে এই অবস্থায় অক্সিজেন রক্ত প্রবিষ্ট হইবে 

এবং উহার প্রচাপে ণ বায়ুকোষে আসিয়া! উপ- 

স্থিত হইবে। আমরা আরও একটুকু হুঙ্গয়পে ইহার বিচার 

করিতেছি । ফুসফুসে শতকরা! ১* ভাগ অক্সিজেন থাকিবে, 

অক্সিজেনের প্রচাপের পরিমাণ ৭৬ মিলিনিটার। পঁচিশ মিলি- 

মিটার গ্রচাপেই হিমোগ্লোবিন হইতে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হইয়। 

পড়ে । তাহার তুলনায় অক্সিজেনের চাপ এখানে অত্যন্ত বেশী, 

অধিবস্ত শৈরিক রক্তের হিমোগ্লোবিন্ স্বভাবতঃই অক্সিজেন- 

বিহীন (১590০৭)। এখন ম্প্টতঃই অনুমান করা যায় যে এ 

অবস্থায় বৃষ্টিস্পাতে তৃষিত মরুডূমির স্ভায় বা সা্গিপাতিকজরে 

তৃষিত রোগীর জল পানের ন্যায় রক্কের হিমোগ্লোবিন অকিজেন- 

গুলিকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। কিন্তু লঘু বা 

নিশ্বাসে গৃহীত হইলে, তৎসস্বদ্ধে শ্বতত্র কথা। তাহাতে 

অক্সিজেন কম থাকে। তাহার পরে ফুস্ফুসে উহার মাত্রা 

আরও কমিয়। যায়। এই অবস্থায় অক্লিজেনের প্রবেশ লাঁভ 

অসম্ভব হইয়া পড়ে। কার্বণডাইঅক্সাইডের বিনিময়-নিয়ম 

সগ্বন্ধে এখনও কোন নুসিদ্ধান্ত হয় নাই। ইতঃপূর্কে ফুম্ফুসীয় 

কাথিটার ছারা কুকুরের ফুস্ফুস হইতে কার্বণডাইঅকৃসাইডের 

পরিমাণ পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহ লিখিত হুইয়াছে তাহাতে জানা 

যায় কুকুরের ফুস্ফুসের বাযুতে শতকরা ৩"৮ ভাগ কার্বণডাই- 

অক্াইড বিছ্ধমান থাকে, আবার এদিকে স্বংপিণত্ডের দক্ষিণ 

কক্ষস্থ অপরিস্কৃত রক্তেও কার্ধণঅক্মাইডের পরিমাণ প্রায় শত- 

করা ৩য় ভাগ । যে পথ্যস্ত বামুকোষের কার্কণডাইঅক্সাইডের 

পরিমাণের সহিত ফুস্ফ্সীয় রক্তাধারের কার্বণডাইঅক্সাইডে 

পূর্ণ সাম্য না হয়, তৎকাল পথ্যস্তই রক্তাধার হইতে কার্বণ- 

ডাইঅক্সাইড বাধুকোষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ এ নখে 

এখনও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অধ্যাপক গামজী 

(4১70700 09010898 1. [), ঢা. 0.9.) অনুমান করেন, 

বাষুকোষের প্রাচীর সুক্ধাদপি সুশ্মতম হইলেও কার্বণডাইঅক- 

সাইড ক্ষরণ করার সম্ভবতঃ উহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বায়ু" 

কোষের গ্রাটীরের এই জৈবশক্তি € 110. ০৮০7) স্বীকার 

না করিলে কেবল ডালটনের উদ্ভাবিত 'প্রাকত নিয়মের উপর 

নির্ভর করিলে ফুস্ফুসের কার্বণডাইঅল্সাইডের বিনিময় ব্যাখার 

সবিশেষ অনুবিধা ঘটিয়! উঠে। এমন কি উদ্থা দ্বারা এই সুক্ষ 

ক্রিয়ার আদৌ সদ্ব্যাখ্যা সংস্থাপন কর! অসম্ভব হইয়। পড়ে। 

ফুদ্ফুসে বাষুগ্রহণ করার ক্রিয়,নিশ্বাস নামে অভিহিত 

এবং ফুস্ফুস হইতে বাছু পরিত্যাগ করার নাম প্রশ্থাস। নাসার, 

বা মুখ-এই উভস্ুই বায়ু, গ্রহণ ও ত্যাগের 

পথ স্বরূপ। ইহার একের রোধে "অপরের 

স্বারাও শ্বাসক্রিয়। চলিতে পারে। শরীরবিচয়শাক্ত্রবিদ্ 

শ্বাস-ত্রিয়ার 

প্রকার শের 



প্রকার ভে করিয়াছেন। কুসফুসীয় বাঝুর পরিমাণ ভেদেই এই 

প্রকার ভেদ নির্ণাড় হইয়াছে। ডাক্তার হাচিনসন উহার থে নাম- 
করণের শ্ষ্টি করিয়াছেন, তাহাই এখনও বলিতেছি, তদ্যথা £-- 

(১) রেসিডুয়াল এয়ার (1১68109] ৮17 )-_ প্রশ্বাস দ্বারা 

ছ্ুসফুসের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত অতি 

প্রবলবেগে প্রশ্থীস ত্যাগ করিলেও যে বাঘুরাশি ফুসফৃসে অবশিষ্ট 

থাকিয়া যায়, উহাই 7814091 ৪1: নামে খ্যাত। বাঙ্গালা- 

ভাষায় ইহাকে পনিত্যাবস্থিত বাধু” বলা যাইতে পারে। বক্ষের 

পরিমাণ অনুসারেই ইহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া! থাকে। ইহার 
পরিমাণ সাধারণতঃ ১০৭ হইতে ১৩০ ঘনফিট। অথরা ১৬৯০ 

সেন্টমিটার ; হাক্স্লীর মতে ১৫** সেণ্টমিটার । 

(২) রিজার্ড বা সাগ্লিমেন্টাল এয়ার (চ১938:58 ০ 

8000019006168] &1। )স্সাধারণ প্রশ্থাসে যে বায়ু ফুলফুল হইতে 

বহিষ্কৃত হয় না অথব| খুব প্রবলবেগে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে যে 

পরিমাণে বায়ু ফুসফুস হইতে বহিষ্কৃত হয়, উহাই উক্ত নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে । ইহার পরিমাণ ১৬** সেপ্টমিটার। 
(৩) টাইডাল বা! ব্রিদ্দিং এয়ার (71981 01131861010 

&7)-- প্রত্যেক সহজ নিশ্বাসে ও প্রশ্থামে যে যে বায়ুর যে 

পরিমাণ ফুস্ফুসে গৃহীত এবং তথা হইতে বহির্গত হয়, উহাই 

টাইডাল বাষু বা সতত সহজ সঞ্চরণশীল শ্বাসবাযু নামে অভিহিত 

হইতে পারে। ইহার মোটামোটি পরিমাণ ২* ঘনইঞ্চি অথবা 
৩০৯ সেপ্টমিটার । 

(৪) কম্প্রিমেণ্টাল এয়ার (99200101100906] ৪1707 

স্বাভাবিক নিশ্বাস খুব অধিক জোরে অর্থাৎ যথাশক্তি জোরে 
নিশ্বাস গ্রহণ করিলে যে বায়ুর যে পরিমাণ ফুস্ফুসে গৃহীত হয় 

উহাই উক্ত নামে অভিহিত হয়। উহার পরিমাণ একশত ঘন- 

ইঞ্চি অথবা ১৬০৭ সেন্টমিটার। 

ভাইটাল বা রেসপিরেটরী ক্যাপািটা (01681 ০৮ 6810118- 
(৪1 ০০০০) ) যথাশক্তি জোরে নিশ্বাসগ্রহণান্তর যথা শক্তি 

জোঁরে যে পরিমিত প্রশ্বাসবাযু পরিত্যাগ করা যায়, মেই পরিমিত 

বাঘু ভাইটাল ক্যাপাসিটি নামে অভিহিত হয়। সুতরাং এই 

বাত্ু কম্প্লিমেন্টাল্ ভাইটাল ও রিজার্ভ বায়ুর সমষ্টি। ইহার 
পরিমাণ ২৩* ঘন ইঞ্চি অথবা ৩৫*০ হইতে ৪*** সেন্ট- 

মিটার। যাহার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি তাহার সম্বন্ধেই 
এই পরিমাপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। দেহের দৈর্ঘ্য, ভারিত্ব, বয়স, 

জ্রীপুংভেদ ও স্বাস্থ্যের অবস্থান্ুসারে ইহার পরিবর্তন হইয়া 

থাকে। শ্লাইরোমিটার (30179199668) নামক যন্ত্রের সাহায্যে 

ইহা পরিমাপিত হইতে পারে। 

সহসাধ্য নহে। কিন্তু উৎসাহশীল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 

এই বাঘুপরিমাপের একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন । 

সহজপ্রশ্বাসের পরক্ষণেই, বিশুদ্ধ হাইডে জেন পূর্ণ বোতলের 
একটা মুখদানে মুখ দিয়া ৬ বার উহ্ছাতে প্ররশ্বাসত্যাগ করুন 

এবং * বার নিশ্বীসগ্রহণ করুন। অতঃপর এই প্রশ্বাসবাঘুতে 

কি পরিমাণে অকৃসিজেন মিশিয়্াছে তাহার পরিমাণ অবধারণ 

করুন এবং নিম্নলিখিত বীজাঙ্ক অনুমারে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ 

বায়ুর পরিমাণ বিনির্ণয় করুন । 
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এস্থলে ভস পরীক্ষার সময়ে ফুসফুসস্থিত বায়ুর আয়তন । 
ভঁহাইডেজেনধূত পাত্রের আয়তন । 

প-্পরীক্ষার শেষে পাত্রস্থ হাইডোজেনের সহিত 

বাযুর অনুপাত। 

তাহা হইলে ভ-মহজ প্রশ্থাসের পরে ফুসফুসীয় বায়ুর 

আয়তন; অর্থাৎ ইহা “রেসিডুয়াল” এবং পরজার্ড” বায়ুর 

সমষ্টি। এক্ষণে পুর্ব পরিমাপত রিজার্ভ বাষু বিয়োগ করিলে 

আমরা ১০০ হইতে ১৩০ ঘন ফিট বায়ু প্রাপ্ত হই। হহাই 

রেসিডিয়াল বাঘুব পরিমাণ । ডাক্তার হাচিনসন মৃতদেহ পরীক্ষা 

করিয়া এই পরিমাণ স্থির ক।রয়াছেন। 

প্রাপ্তবয়স্ক লৌকের ফুসফুসে চব্বিশ ঘণ্টায় যে বায়ুরাশি 

যাতায়াত করে, উহার সমষ্টি হাচিন্সনের মতে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার 

ঘন ইঞ্চি, মারসেটের মতে চারি লক্ষ ঘন ইঞ্চি, আমেরিকার 

ডাক্তার হেয়ারের মতে ছয় লক্ষ ছয়াশী হাজান্ন। কিন্তু শ্রম 

ছারা ইহার পরিমাণ দ্বিগুণ হুইতে পারে। হেয়ারসাহেব 

বলেন, শ্রমজীবীদের ফুসফুসে ২৪ ঘণ্টায় ১৫৬৬৮৩৯* ঘন ইঞ্ি 

বাঘু যাতায়াত করে। 

নিশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বাসক্রিয়া কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, বক্ষ- 

প্রাচীর কি প্রকারে বিলোড়িত হয়, কোন্ কোন্ মাংসপেশীর 

প্রভাবে এই কাধ্য নিম্পন্ন হয়, তাহা "শ্বাস ক্রয়” 

শঝে দ্রষ্টব্য। এমস্থলে যে সকল ক্রিয়ায় বাধুর 

শ্রব আছে, তাহাই উল্লেখ্য । প্রশ্বাল অপেক্ষা নিশ্বাস 

অল্লকালস্থায়ী, নিশ্বাস ও প্রশ্নাসের মধ্যে একটুকু বিরাম আছে। 

এই বিরাম অতি অ্পক্ষণস্থায়ী। কোন কোন ব্যক্তিতে আদৌ 

এই বিরাম অনুভূত হয্প না। মুখ বদ্ধ থাকিলে সাধারণতঃ 

নাসারদ্বেই এই বানু বহিয়। থাকে । ছই নাসায় একই সময়ে 

সমানভাবে বাধু বহে না। পবনবিজ্যস্বরোদয়ে এই সম্বন্ধে 

সবশেষ আলোচনা! দেখিতে পাওয়া যায়। যোগশান্ত্ের কোন 

ভভন্ু 

নিশ্বসপ্রস্থ।স 



্রশ্থাস-বায়ু বহির্গত হয়, তাহার বিশেষ নিয়ম আছে। নির্দিষ্ট 

প্রবাহিত হইয়া থাকে । পন্থরোদয়” শবে এ সত্থন্ধে সবিস্তার 

আলোচনা দ্রষ্টবা। বক্ষপ্রাচীরে বাযুর গতি-পরিমাপের নিমিত্ত 

এক প্রকার যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে ইহার নাম থোরাকোমিটার 

(111,0780011601 ) বা ইিথোমিটার (96601)017১9661)। বক্ষ- 

প্রাচীরবিলোড়ন ( 81061091)ট) পরিমাপনের নিমিত্বও এক 

প্রকাঁর যন্ত্র নির্িত হইয়াছে, উহা টিথোগ্রাফ (31811981801) 

বা নিউমোগ্রাফ (61১০0100801) ) নামে অডিছিত। 

বিশ্বামাবস্থায় প্রতিমিনিটে ১৬ হইতে ২৪ বার শ্বাসবাযু 

বহিয় থাকে । হ্ৃংস্পন্দনের সহিত ইহার একটা আনুপাতিক 

সম্বন্ধ আছে। একবার শ্বীসক্রিয়ার সময়ে 

চারিবার হৃৎস্পন্দন হয়। শ্বাসবাযুর গতিসমতা৷ সতত স্থির 

থাকে না। ডাক্তার কোয়েটিলেট ( ৫79619৮) ইহার একটা 

নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি বলেন ২-- 

স্ব।ংনবাযুর সংপ্য 

বর্ষ মিনিট ঘার 

১ বর্ষ বয়সে এক মিনিটে ৪৪ 

£ বর্ষে রব ২৬ 

১৫ হইতে ২০ পর্য্যস্্ ্ ২০ 
২ হইতে ৩০ ১৬ 

৩০ হইতে ৫৯ রি ১৮১ 

(১) পরিশ্রমে শ্বাসবাযুর ক্রিয়। ঘন ঘন হয়। 

(২) তাপ বৃদ্ধি হইলেও শ্বাসবাধুর ক্রিয়া ঘন ঘন 

হুইয়া থাকে । 
(৩) বার্ট (8০:৮) সপ্রমাণ করিয়াছেন ভূবাধুর প্রঢাপ 

বত বৃদ্ধি পাইবে, শ্বাসক্রিয়ার দ্রুতত্ব ততই কম হইবে। কিন্ত 
ইহাতে নিশ্বাসের গভীরতা (19971 ) বৃদ্ধি পাইবে। 

(৪) ক্ষুধান্থভব আরম্ভ হইলে শ্বসক্রিয়াব অল্পত। হুয়। 

আহার করার সময়ে এবং উহার পরেও প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যস্ত 

শ্বাসক্রিম বৃদ্ধি পায়, অতঃপরে আবার কমিতে থাকে । আহার 

না করিলে শ্বাসক্রিয়৷ বৃদ্ধি পায় ন1। শ্বাসবাযুর গতি অতি 

অল্লক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে নান] প্রকারে পরিবর্তিত করা 

যাইতে পারে। 

ষে বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব, ভাদৃশ বাযু-নিষেবণে 

শ্বাসাবরোধ ঘটে ।. কার্কণিক এসিডের মাত্রা 
অন্বর-বাধু তির 
যায়বী় পদার্থ. বৃদ্ধি পাইলে উহা! রিষবৎ ক্রিয়া করে। উহাতে 

লিষেষণের কল লাধারগতঃ মাদকতা-উৎপাদক বিষের ক্রিয়া 

প্রকাশ পায়, কিন্তু অক্সিজেনের অতাঁব না হইলে উহা- 

ভয়ঙ্কর বিষ। পাথরকয়লার গ্যাসে এই বিষ প্রচুর পরিমাণে 

সময়ে দক্ষিণ নাসায় ও নির্দিষ্ট সময়ে বাঘ নাসায় প্রশ্থীস বাধু। পরিলক্ষিত হয়। বে গৃহে বায়ুপ্রবেশের পথ থাকে না, দ্বারাদি 

বন্ধ থাকে, এরূপ গৃহবাসী লোকের পক্ষে পাখুরিয়৷ কয়লার 

ধূমমিশ্রিত এই ভয়ঙ্কর বিষে ভীষণ বিপদ্ ঘটাইয়৷ থাকে । এই 
বিষ দেছে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের হিমোগ্লোবিনে মিশ্রিত 
অক্সিজেনগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। সুতরাং অকৃসি- 

জেনের অভাবে দৈহিক ক্রিয়ার বিষম বিপত্তি ঘটে। একদিকে 

কার্বণিক এলিড়ের বৃদ্ধি, অপর দিকে অক্সিজেনের অল্পতা, 

এই উভয়ই দৈহিকক্রিয়ার ঘোরতর অনর্থ উত্পাদন করিয়া 

জীবনী শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। 

বারুতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইটেশজেন আছে। এই নাই- 
ট্োজোনের অভাব হইলে সে অভাব যদি হাইড জেন দ্বারা 
পূর্ণ করা যাঁয় এবং উহাতে যদি অক্সিজেনের নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে, 

তবে তন্দারাও দৈহিক কাধ্য নির্বাহিত হইতে পারে। সাল- 

ফারাটেড্ হাইডেশাজেন অহিতকর পদার্থ। ইহা দ্বারা বন্চ- 

সংশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। নাইটাস অল্মাইড. ভয়ঙ্কর 
মাদক বিষ। অধিক মাত্রায় কার্বণ ডাই অল্মাইড, সালফিউরাস 

এৰং অন্তান্ত এসিড বাম্প শ্বাসক্রিয়া নির্বাহের একাস্ত 

অনুপযোগী । শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় "শ্বাসক্রিয়া” 

শবে দ্রষ্টব্য । 
স্বাগ্য ও বাযু। 

স্বাস্থ্যের সহিত বায়ুর যেরূপ ঘনিই সম্বদ্ষ আর কোন 

পদার্থের সহিতই স্বাস্থ্যের তাদৃশ সম্বপ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
জীবনরক্ষাব নিমিত্ত বায়ু যে কতদুর প্রয়োজনীয় ইতঃপূর্ব 
তাহার আলোচনা কর! হইয়াছে । এই বায়ু দুষিত হইলে ইহা 
ঘারা যে সবিশেষ অপকার ঘটে তাহা সহজেই বুঝা 
যাইতে পারে। 

বিবিধ হেতুতে বায়ু দুষিত হইতে পারে। বায়বীয় উপাদানের 
মধ্যে কার্বণ ডাইঅক্মাইড, জলীয় বাষ্প, আমোনিয়া, সালফারাটেড্ 

হাইড জেন প্রভৃতি অধিক মাত্রায় মিশ্রিত 

হইলে বাঘু স্বাস্থ্যের একান্ত অনুপযোগী হইয়া 
পড়ে। প্রশ্বাসে আমর। যে বায়ু পরিত্যাগ করি, তাহাতে 

বাযুরাশি গুরুতররূপে কার্বণ-ডাইঅকসাইড দ্বারা দুষিত হইয়া 
থাকে। শ্বাভাবিক বাষুরাশিতে শতকরা ১০১৭০ ভাগে ৪ ভাগ 

মাত্র কার্ধণিক এসিড বিদ্তমান থাকে, কিন্ত প্রশ্থাসত্যত্ত বায়তে 

কার্ষণিক এসিডের পরিমাণ দ্শহাজার ভাগে প্রায় তিনশত 

হইতে চারিশত ভাগ । এইরূপে প্রাণি-ন্ধগ্জ প্রতিনিয়ত রাহ 
রাশিকে ক্ষার্বণিক এসিড় ছার! দুষিত রিয়া! গফবো। কিন্ত 

যায়ু দুষিত হওয়ার 
কারগ 



প্রকৃতির স্থুবিধানে উত্তিদ-জগৎ্ এই বিষবৎ বায়বীয় পদার্থ স্বীয় 

কার্ষো ব্যবহার করিয়া বাধুরাশিকে বিষের ভার হইতে বিমুক্ত.ও 
নির্মল রাখে। কার্বণিক এসিডময় বাসুনিষেবণে কি অপকার 

ঘটে, ইতঃপূর্ক্বে তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

প্রশ্বাসে পরিঅক্ত নানাবিধ যাপ্রিক পদার্থ (01£%119 

303691)99) দ্বার! বাযুরাশি দুষিত হয়! পড়ে । বিশুদ্ধ 

ককার্বণিক এসিড, অপেক্ষ। প্রশ্বাসত্যক্ত কার্ধবণিক এসিড অধিক- 

তর অপকারী, কেন না উহাতে যান্ত্রিক পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে। 

কলিকাতার এ্রতিহাসিক অন্ধকুপহত্যার ভীষণ মৃত্যুর একমাত্র 
কারণ অবরুদ্ধ গৃছে অত্যধিক সংখ্যক লোকের এই প্ররশ্বাসত্যক্ত 

কার্ধণিক এধিডময় বাধুগ্রহণ। অঙ্ট্রেলিজ যুদ্ধের অবসানে 

যে ৩০০ বন্দীর মধ্যে ২৬৭ জন বন্দী ক্ষুদ্র রুদ্ধ গৃহে অতি অল্প 

সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাও এই কারণেই ঘটিয়াছিল। 

এইরূপ ঘটনামুলক অনেক এ্তিহাসিক বিবরণের উল্লেখ করা 
ম(ইতে পারে । ফলতঃ প্রশ্থাস পরিত্যক বাযু যে অতি সাংঘাতিক 

বিষময় পদার্থ, ইহা সকলেরই ম্মরণ রাখা কর্তব্য । গৃহ মধ্যে এই 

বাযু অধিকতর সঞ্চিত থাকিলে গৃহ ছূর্দ্ধময় হইয়া উঠে । গৃহের 

লোকের নিকট সে গন্ধ অনুভূত না হইলেও অপর লোক সেই 
গৃহে প্রবেশ করিলে সহসা তাহা! অনুভব করে। রুদ্ধ গৃহে 

একত্র বু লোকের অবস্থান, এই কারণে অতীব অহিতকর। 
এতৎ্যতীত কার্বণ-অক্সাইড্, কার্বণ-ডাইসালফাইড, আমো- 
নিয়াম্ সালফাইড, নাইটিক ও নাইটাস এসিড, ধূমের ঝুল, 

ধুলি, এপিথেলিয়ামকোষ, উদ্ভিদ্স্ত্র, উল, রেশমস্ত্র, বালুকণা, 
চ1-খড়ির কণা, লৌহকণ| ও নানা প্রকার জীবাণুদ্রারা নাষু দূষিত 
হইয়া থাকে । দহনক্রিয়া, প্রশ্বাস, পয়ঃপ্রণালীর বাম্পোদগম, 

শাণিজ্যিক দ্রব্যার্দির আবজ্জন! গ্রভৃতিই উক্ত সকল প্রকার 

বাষু-ছুষিতে মুখ্য হেতু । 

কলকারখানার ধূম ও আবর্জনা, বাণিজ্য-পদার্থের আব- 

জনা, তামাকুর ধূম, পচন ও উতসেচনক্রিয়া ()১007018০- 

0101) 0070 (87009000101) ) বস্তীগুলির 

বিশৃঙ্খলা, আবজ্ঞনা ও ময়লার গাড়ী, 

ভরাট কর! পুক্ষরিণীর উপরিভাগস্থ ভূমি হইতে বিষ বাম্পের 

টিপগম, পাইথানা, পয়ঃপ্রণালী বা ডেইনেজের বিশৃঙ্খলা, 
গোশালা অশ্বশালা, গোয়ালপাড়া, পশুবিক্রয়ের স্থান, মাংস- 

বিক্রয়ের স্থান, বাজার, মেথরের ডিপো, গোরস্থান, জলাভূমি, 

কারখানা, (যেমন সোডার কারখানা! হইতে হাইডেোক্লোরিক 

এসিড, তামার কারখানা হইতে সলফিউরিক ও সলফিউরস্ 
্রসিড ও আর্সেনিকের ধুম, ইটের পাঁজা ও সিমেন্টের কারখান। 
হইতে কার্বণমণকাইড বাম্প, শিরীষ ও অস্থি অঙ্গারের 

সহরের বায়ু দুষিত 
হওয়ার হেতু 

2661 ৯৪ 
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কারখানা ও গৌখান| হইতে প্রচুর পরিমীণে যাস্ত্রিক 

(০78810) পদার্ঘ, রবারের কারখানা হইতে কার্বণডাই- 
সালফাইড প্রভৃতি নানাপ্রকার বিষময় বাছু উদ্ভূত হইয়া 
থাকে ।) শামুকলংগ্রহ, মলিনবন্মনং ঠহ, চামড়ার কারখান। 

ও ব্যবসায়, বঙ্ধাদি রংকরার ব্যবসায়, গিল্টীকরা'র ব্যবসান়্ 

ও রাজপথের ধুলি প্রহৃতি হ্বারা সহরের বাঘু দুষিত হুইয়! 

থাকে। ইহার উপরে রোগবীজাণু (1১9010£613)0 129173 ) 

দ্বারা বাঘু দুধিত হওয়ায় সবিশেষ আশঙ্কা সর্বদাই বিদ্যমান রহি- 
যাছে। এতঘ্যতীত সহরে আলোক দেওয়ার নিমিত্ত যে সকল 

গ্যাসাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্বারাও বায়ু দুষিত হয়। 
এই সকল কারণে বায়ু দুষিত হইলে সেই বায়ু নিষেবণে নানা 
প্রকার রোগ জন্মিয়া দৈহিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়! ফেলে, এমন 

কি সন্ত প্রাণনাশক বহুবিধ রোগ দুষিত বাঘু হইতে উৎপন্ন হইয়! 
থাকে। বাঘুতে দোছ্ল্যমান বিবিধ রোগোত্পাদক সহ সহস্র 

পদার্থ রহিয়াছে । আমরা সেই সকল পদার্থ দেখিতে না 

পাইলেও উহাদের প্রভাবে নানাপ্রকাব কাঁশরোগ জন্মিয়া 

থাকে। যাহাতে বাযুরাশি এই সকল স্বাস্থ্যবিধাতক পদার্থন্বারা 

দূষিত না হয়, তজ্জন্ত তীব্র দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই 

একান্ত কর্তব্য । 

জলীয় বাস্প। 

বায়ু বলিয়া আমর! যে মিশ্র পদার্থের অস্তিত্বন্থভব করি, 

উহার রাসায়নিক উপাদান অক্সিজেন, নাইটেোজেন ও কার্ব্ণ 
ডাইঅকৃসাইডের সবিশেষ বিবরণ ও জীব শরীরে উহাদের ক্রিয়া 

সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে । উহাতে আরও 
একটা পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় _তাহাব নাঁম জলীয় বাম্প। 
বাযুতে স্থান ও কালভেদে অল্লাধিক পরিমাণে জলীয় বাম্প 

বিমিশ্িত থাকে । সুর্যোত্তাপে জল বাম্পরপে পরিণত হয়। 

উহা বাযুরাশিতে মিশিত হইয়। থাকে । 

ডান্তার ডালটন বলেন, ফারণহিটের ২১২ ডিগ্রী তাপে 

প্রতি মিনিটে ৪-২৪৪ গ্রেণ হিসাবে জল ঘা্পে পরিণত হয়, 

সুষ্ধ্যোত্তাপে জল যেবাম্পে পরিণত হয়, 

অতি সহজেই তাহার পরীক্ষা! কর! যাইতে 

পারে। (১) প্রাতঃকালে কোন প্রসরতর অগভীর অনা- 
বৃত পাত্রে ওজন করিয়া জল রাখুন, অপরাহ্থে সুক্রূপে 

ওজন করুন, দেখিতে পাইবেন জল কমিয়! গিয়াছে, অর্থাৎ 
উহার কিয়পংশ বাম্পে পরিণত হইয়া বাযুর সহিত বিমিশ্রিত 

হইয়াঙ্থে। যে জল আমাদের চাক্ষুস প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল, তাহা 
অনৃষ্ঠ হয়! গিয়াছে । 

(২) আর্বন্ত্র আলঘ্িত করিয়া রাখুন, কয়েক মিনিট পরে 

জলীয় হাণ্পের প্রমাণ 



বায়ুবিজ্ঞাঁন 

দেখিতে পাইবেন, উহার আর্দ্রতা কমিয়৷ যাইতেছে, আরও 

কয়েক মিনিট পরে দেখা যাইবে, ষে উহাতে বিদ্দুমাত্রও আর্দ্রতা 

নাই, উহা একবারেই বিশু হইয়াছে'। ইহাতে গ্রাতিপন্ন হই- 
তেছে যে, অতি অল্প তাপেও জল বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে। 

(৩) একটি মোমবাতি প্রজলিত করিয়া উহার শিখর উপরে 

একটি সুগ্রসরমুখ শুফ কাচের শিশি নিয়মুখে ধরিলে উহ্থার 

অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত হইবে, উহার স্বচ্ছতার, হানি হুইকে। 

(৪) দীপপ্রজলনের সময়ে উহার হাইড্রোজেন বামুস্ 

অক্সিজেনের মহিত মিশ্রিত হইয়া! যে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করে, 

উহা বোতলের স্ুুশীতল প্রাচীরে সংস্পৃ্ হইয়া ঘনীভূত হয় 
এবং জলবিনুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহার আরও 
বিবিধ পরীক্ষা আছে। 

(৫) জলীয় বাপ্প অনৃশ্ত। আমাদের গ্রশ্বাসের সহিত 
যে জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না 

বটে, কিন্তু একটী দর্পণের উপর প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে দেখ! 

যাইবে যে,প্রশ্থ।সের জলীয় বাণ্পে উহার স্বচ্ছতা! বিনষ্ট হইয়।ছে। 
দূর্পণের শীতল গাত্রসংস্পর্শে ই জলীয় বাষ্প এইরূপ ঘনীভূত 

হইয়া থাকে। 
(৬) একটি শুষ্ক কাচের গ্লাসের মধ্যে একখণ্ড বরফ রাখিলে 

কিয়তক্ষণ পরে দেখা যায় উহার গাত্র অন্বচ্ছ হইয়াছে। 

উহ।র বহির্ভীগে জলকণ! সঞ্চিত হইয়াছে। গ্লাসের বহির্ভগের |, 

জলকণা কোথা হইতে আিল? উহা! অবশ্যই গ্লাসের বরফ 

হইতে উগত হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, বরফ-সংস্পর্শে 

প্লাস অতি শীতল হওয়ায় উহার চতুঃপার্খস্থ বায়ুতে যে জলীয় 

বাম্প ছিল, সেই সকল বাম্প ঘনীভূত হইয়া জল বিন্দুতে পরিণত 

হইয়াছে । এইরুশ বহুবিধ প্রমাণে আমাদের চক্ষুর মগোচর 

জলীয় বশর অকাট্য এরমাঁণ সংস্থাগন করা যাইতে পারে। 

জলের সহিত ভাপ-সংস্পশই এই বাশ্পোৎপত্তির একমাত্র 

হেতু। অগ্নির তাঁপ, সুর্যের তাপ, দৈহিক তাপ, ভূমির অভ্যন্তর- 

স্থিত তাঁপ প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ প্রকারে 

জলীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া বাম্পে পরিণত 

হয়। প্রশ্বাসবাযু দ্বারাও বায়ুতে জলীয় বাচ্পের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া 

থকে । ত্বক হইতেই দৈহিক জলীয় পদার্থ বাষ্পরূপে বহির্গত 

হইয়া বাুর সাহত বি:মশিত হইয়া! থাকে। কাষ্ঠ, কয়লা ও 

নানাবিধ দীপজ্জলনের সহিত জলীয় বাণ্পের উৎপত্তি হয়। 

সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে এই প্রকারে যে পরিমিত জল প্রত্যহ 

বান্পে পরিণত হইয়া আকাশে উখিত হয়, তাহার আলোচনা! 

করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আনুমানিক গণনায় 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ২, ০৫১ ২৯১ ০৯০০) ৯৯, **৪ (ছুই শঙ্খ পঞ্চ 

জলীয় খস্পের উৎপত্তি 

নিরধ্ব্ব তুই খর্ব) মণ জল আকাশ হইতে বাম্পরূপে পৃথিবীতে নিপ- 

তিত হয়। এতত্িব্র কোটি কোর্টি মণ জল শিশির, তুষার) ছিন্ন 

তুষার, শিলা, কুয়াসা গ্রভৃতিতে পরিণত হইয়। থাকে । বিশাল 

বিপুল আকাশে বাসুরাশিতে জলীয় বাষ্পরূপে এত অধিক জল' 

অবস্থান করে । এতদ্বারা! ম্পষ্টতঃই প্রতীত হইতেছে ষে, প্রত্যহ 

পৃথিবী হইতে ১০,০০১*৯,০৯১৯৯০, ( এক নিথর্ব ) মণ, এবং 

গ্ররতি ঘণ্টায় ৪,১৬,৬৬,৬১,৬৬৩ (চারি অর্ঝ ষোড়শ কোটি 

ছয়টি লক্ষ ছয়বট্টি সহস্র ছয়শত ছয়টি ) মণ জল বাধুরাঁশির 

সহিত বাপ্পাকারে মিশ্রিত হইয়! থাকে। নুর্্যকিরণই এই জলা 

কর্ষণের প্রধানতম হেতু । বৃষ্টি, শিশির, তুষার, শিলা, কোয়াসা 

প্রভৃতির মূল হেতু এই জলীয় বাম্প। বাম্প আবুত স্থানাপেক্ষা, 
অনাবৃত স্থানে অধিক পরিমাণে উৎপর হইয়৷ থাকে। যেজল 
হইতে বাম্প উৎপন্ন হয়, তাহ! হইতে তাহার চতুপ্দিকৃস্থ বায়ু 
অধিকতর উষ্ণ থাকিলে শীঘ্র শীপ্ব বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

গভীর পাত্রাপেক্ষা অগভীর পাত্রে অতি সত্বরে বাষ্প উৎপন্ন হয়। 

বাুর সাহায্যেও বাষ্প উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর উষ্ণতা তুল্য 

হইলে, জল অপেক্ষা বাযু--১৫ তাপাংশ হইতে অধিক শীতল 

হইলে বাপ্পোদগমের যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। বায়ুবাঞ্পে পরিপূর্ণ 
রূপে সিক্ত হইলেও বাশ্পোদগমের ব্যাঘ।ত হইয়৷ থাকে। 

শীতকালে বায়ু অত্যন্ত শু থাকে, এই নিমিত্ত শীতকালে 
প্রচুর বাম্পোৎপত্তি হয়। গ্রীষ্ম বাযুর উষ্ণতাঁই অধিক পরিমাণে 
বাপ্পোদগমের হেতু । কিন্তু এই সময়ে বায়ুরাশি শীত খতৃতে 
উখিত বাম্পরাশির ছারা পরিসিক্ত থাকে, সুতরাং বাযুতে অধিক 

বাষ্প মিশ্রিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত জলাশয়াদি শীতকালে 
যত শুষ্ক হয়, প্রাক্কালে তত শুষ্ক হয় না। এইরূপে শীত শ্রীন্ম- 

জাত বান্প বর্ষায় বৃষ্ি্ূপে পতিত হইয়! থাকে । আমরা আকাশে 
এই জলীয় ঝণ্পের বিবিধ রূপ দেখিতে পাই, যেমন কুজ্াটিক।, 

মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, ছিন্ন তুষার, ও শিলা গ্রভৃতি। জলীয় বাশ্পের 

কথা বলিতে হইলেই এই সকল বিষয়ের কিঞ্িৎ আলোচন! কর 

বর্তব্য। 

প্রথমতঃ বুস্থাটিকার, কথাই বলা যাইতেছে। পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণ কুজ্বাটিক! স্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । 

পৃথিবীর উপরিভাগে যে জলীয় বাপ্পরাশি 

বাযুর স্বচ্ছতার ব্যাঘাত জন্মায়,উহাই সাধারণতঃ 

কুত্মাটিকা নামে আতাহত | মেঘ ও কু্মাটিকায় মুলত: পার্থক্য 
অতি অল্প। আকাশের উপর স্তরে যে ঘনীভূত বশ্পরাশি, ভ্রমণ 

কারয়। বেড়ায়, উহই সেঘ। কুত্মাটিকাও মেঘ বটে, কিন্তু উহ! 
ভূভাগের অতি নিকটে সঞ্চিত হয়। কুজ্মটিকা অতি ক্ষুদ্রতম 
জলবিনুর (49988 80109) 9195 ) সি । এই সকল জল- 

কু ঝটিক। 



বিন্দু এত ক্ষুত্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত পরিপক্ষিত হয় নাঁ। থে 
কারণে শিশিরের উৎপত্তি হয়,তাহার বিপরীত হেতুতেই কুয়াঁসার 

উদ্তব হইয়৷ থাকে । আর্ত ভূভাগের শেত্যোফ্তাগান (0৩00179৮- 

৪1) তৎসংলগ্র বাযুরাশির উষ্ণতামান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক 

হইলে কুস্াটিকার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর ও অপেক্ষাকৃত 

অধিক উত্তপ্ত ভূভাগ হইতে উদ্ভূত জলীক্জ বাষ্প নিকটস্থ শীতল 
বাযুম্পর্শে ঘনীভূত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয়, 

ইহাই কুভ্বাটিকা । কুস্থাটিকার উদগমের নিমিত্ত ছুইটী অবস্থা 

গরয়োজনীয়। উপরিস্থ বায়ুরাশি অপেক্ষা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের 

তাপাধিক্য কিংবা বাযুরাশির আর্্রতা,_ এই ছুই অবস্থা থা।ক- 

লেই কুয়াসার উদ্ভব অবশ্ঠন্তাবী । মুসো-পেল্টিয়ার (১101০7) 

তড়িৎশক্ডির সহত কুঙ্মাটকার সব্বন্ধবিনির্ণয় করিয়া ছুই 
গ্রাকার কুহ্থার্টকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন । যথা-_রেঞ্জিনাস 

(13981100099 ) ও ভটয়াস ( ০৮০০৪ )। এই শেষোক্ত 

নামধেয় কুয়াসারও প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 

যায়। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে এই সকল বিষয়ের আলোচন। কর! 

হইল না। এতছ্যতীত শুষ্ক কুয়াসা (1)19 ০8৪) সম্বদ্ধেও 

বৈজ্ঞানিক আলোচন। দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। ইহার সহিত 

জলীয় বাষ্পের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একপ্রকার ধূম ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। 

অতঃপর মেঘের সম্বন্ধে যকিধিৎ বলা প্রয়োজনীয়। 

সৃশ্যের এক নাম সহম্রাংশু। সহশ্রাংশু সহল্রকর প্রসারণ করিয়। 

নদনদী সমুদ্র ও অগ্তান্ত যাবতীয় জল[শয় হইতে 

জল শোষণ করিয়া লইতেছেন। এই শোধিত 

জলরাশি বাম্পরূপে উর্ধে উিত হইতেছে । যতই উদ্ধে বাম্প- 

রাশি উখিত হয়,তঙই উহা অধিকতর শীতল বায়ুর সহিত সম্পৃক্ত 

ইইতে থাকে । ১৮,০৭০ ফিটু উর্ধস্থিত বায়ুর শৈত্য বরফের 

খৈত্যের য় অনুভূত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই শীতল বায়ুর 

ংস্পর্শে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হইয়া থাকে । 

কিন্ত এই মত সর্বসন্মত নহে। জলীয় বাষ্প যেমন কুঙ্মাটিকার 

হেতু--উহা! মেঘেরও তদ্রপ কারণ শ্বরূপ। মেঘের উচ্চগামিত্ব 

সম্বদ্ধে অনেকগুলি হেতু আছে, যথ1--বাতুর শৈত্যোঞ্চমানতা, 

আর্জরতা, খতু এবং সমুদ্র বা পর্বতের সামীপ্য। ধারাবর্ী গুরু. 

ভারময় মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে দুইশত বা তিনশত গজ উর্ধে বিচরণ 

করে। আবার কার্পাসবৎ শুভ্র অভ্রমালা ভূপৃষ্ঠ হইতে চারি 

পাঁচ মাঠল উদ্ধে” ভাসিয়া বেড়ায় । 

ভূভাগ বা সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে উত্তাপে জলীয় বাম্প উর্দে 

উথ্িত হয়, উহা বাঘুতে ভাপলিয়া! থাকে, অবশেষে আকাশের 

কোন স্থলের বাধুরাশি এই জলবাশ্গে পুর্ণরূপে পরিষিক্ত 

মেঘ 

রা ্ 

94010660 ) হইয়া পড়ে। অতঃপরেও ধদি নিম্নভাগ 

হইতে বাশ্পোদগম হইতে থাঁফে, তাহা 
হইলে বামুরীশি পূর্ণরূপে আর্্র হয়। জলীয় 

বাপ্প ঘনীভূত হয় এবং মেঘরূপে পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । 

সবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ হাউয়ার্ড €010/870 ) 

মেঘের প্রকার ভেদ ও নীম কল্পনা করিয়াছেন। উচ্চতর গগন- 

পটে কাশশুত্র পরিচ্ছিন্ন যে মেঘদাম ভায়া 

বেড়ায়, উহা! লিরস্ (01178) নামে অভি- 

হিত। এইরূপ মেঘ প্রবল বায়ুবা ঝটিকার পূর্ববলক্ষণপ্রকাশক । 
অপর প্রকার মেঘ “কিউমিউলস* (00100011159 ) নামে অভি- 

হিত। ইহাকে গ্রৈম্সিক মেঘও বলা যাইতে পারে। এই মেঘ 
গুলিও শুভ্র। ইহারা পর্বতের স্ঠায় আকাশ মণ্ডলে ভাসিয়া 

বেড়ায়। অপর প্রকার মেঘের নাম ট্রেটাস (50:8608)। এই 

জাতীয় মেঘ ঘনীভূত, ইহারা আকাশে অনু গ্রস্থ ভাবে স্তরে স্তরে 

বিচরণ করে। উপত্যকা জলাভূমি গ্রভৃতি হইতে কুয়াসা উখিত 
হইয়া! এই প্রকার মেঘের স্ষ্টি করিয়৷ থাকে । এই নামন্রয়ের 
সমাসে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মেঘের আরও বহুল নাম করিয়া- 

ছেন। যে মেঘ হইতে জলধারাসম্পাতে বন্ুধার তাপিত 

অঙ্গ সুনীতল হয়, সেই ঘনকৃষঃ ন্গিগ্ধমধুর শ্তামল বারিদপটল-- 

নিস (1110109 ) নামে খ্যাত। 

মেঘবিন্দু ব! কুজ্মাটিকা শিশিরবিন্দুর ন্ঠায় নিরেট জলময় 

নহে, উহা! সাবানের বুদ্বুদের স্তায় শুম্যগর্ভ। উহারা বৃষ্টিতে 

পরিণত হওয়ার সময়ে উহাদের শুন্ঠগর্ভত1 বিনষ্ট 

হয়, তখন উহার জলময় হইয়া পড়ে । মাস- 

ভেদে বাধুরাশির শৈত্যোঞ্চমানতায় যে পার্থক্য হয়, তদনুসারে 

মেঘবিনদূুর আকারেও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। আগষ্ট মাসে 

যুরোপে উহার আকার অতি ক্ষুদ্র হয়, তখন উহাব পরিমাণ-_ 

এক ইঞ্জির *০০৬ অংশ মাত্র । ডিসেম্বর মাসে ইহার আকার 

বৃহত্তম দেখায়--তখন উহার,পরিমাণ-_এক ইঞ্চির '*০১৫ অংশে 

পরিণত হয়। 
মেঘের তড়িৎ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে 

লেম (1,9019 ), বেকারেল (13509008191) এবং পেলটীয়ার 

(751/51।) প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ বহুল গবেষণা- 

পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন ॥। আকাশে ঘুড়ি 

উড়াইয়া বৈজ্ঞানিক পঞ্চিতগণ প্রাচীন সময়েও এ সম্বন্ধে অনেক 

তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। ঝটিকা মেঘের সহিত তড়িতের 

সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । আমরা বাহুল্য ভয়ে এবং অগ্রানঙ্গিকতা- 

ভয়ে এস্থলে সেই সকল বিষয়ের জালোচন৷ করা সুলঙ্গত মনে 

করিলাম না। 

মেঘোৎপত্তির ঘিষরণ 

মেঘের নামকরণ 

মেছ বিন্দু 

মেঘে সৌদ।গিনী 



এ সু পি পু 

বিষুধ গ্রদেশের সহিত গ্েঘের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। উঃ 
মগলের মধ্যবর্তী গ্রদেশ স্থর্য্ের উত্তাপে অধিকতর উত্তপ্ত 'হয়। 

উত্তপ্ত ভূভাগ ও জরভাগ হইতে অধিক 
মাত্রায় জলীয় বাষ্প আকাশের উচ্চস্তরে 

উখিত হইয়া ঘনীভূত হয়, উহারা এইস্থলে অনেক সময়ে 
অপেক্ষারুত স্থির থাকে, তাহাতে ভূভাগ হৃর্যের প্রচণ্ড তাপ 

হইতে কিয়ৎক্ষণ বিমুক্ত থাকে । ন্ুতরাং জলাঁশয়াদি হইতে 
জলীয় বাণ্পোদগমের পরিমাণ কিয়ৎপরিমাথে কম হয়। এইরূপে 

বিষুব প্রদেশ জীবনিবাসের উপযুক্ত থাকে। 

কেবল ধারাবর্ষণ করিয়া! পৃথিবীর পৃষ্ঠ সুশীতলন করাই 
মেঘের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে । মেঘ দ্বারা 

হুর্য্যের তাপ এবং নৈশ বাস্পোদগমের 

হাস হয়। জীব অরগতের পক্ষে এই ছুইটী অবস্থা অতি 
প্রয়োজনীয় । 

আকাশে কি প্রকার মেঘ কোন্ সময়ে দেখ! দেয়, তাঁহার 

কিরূপ ফল ঘটে, আমাদের পরাশরসংহিত। 

প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং খন ও ডাকের বচনে 

তাহার অনেক বিবরণ জানা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও 

এ সম্ধদ্ধে কিছু কিছু অনুসদ্ধান করিয়াছেন। যথা- 

সিরাস--উচ্চ গগনে অতি উত্বে এই জাতীয় ঘ্নজত শুভ্র 
অন্র গুলিকে ভাপিয়৷ বেড়াইতে দেখিলেই মনে করিতে হইবে যে 

অতি সত্বরেই আকাশে পরিবর্তন উপস্থিত হইবে। গ্রান্মকালে 

উহারা বৃষ্টির পূর্ববলক্ষণসূচক। শীতকালে এই জাতীয় মেঘ 
দেখিলে মনে করিতে হইবে সত্বরেই অধিক মাত্রায় তুষার পাত 

হইবে। এই মেঘের সঙ্গে প্রায়শই দক্ষিণপশ্চিমদিগ বাহী বায়ু 
প্রবাহের সম্বদ্ধ রহিয়াছে । এই বাযুর সংস্পর্শে সিরস মেঘ 

ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়, বামুও ক্রমশঃ আর্জ হইতে থাকে, অতঃপরেই 

বৃষ্টি হুইয়! থাকে। 
মিরোকিউমিউলাস--এই মেঘ তাপোন্তবের পরিচায়ক । 

এই মেঘ ঝড় বৃষ্টির পরিচায়ক নহে। 

এইরূপ মেখ-ফলবিচার যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের গবে- 

ষণার অন্তভূক্তি। কিন্ত এ সম্বন্ধে ভারতীয় প্ডিতগণের 

গব্ষেণাই অধিকতর সমীচীন । 

১৮৯১ সালে মিউনিক (11919) নগরে ইন্টার গ্ভাসনাল 
মেঘ সম্বন্ধে আধুনিক মিটিয়রলজিক্যাল কন্ফারেছেে স্থিরীকৃত 

সা হইয়াছে যে মেঘ সাধারণতঃ পাচ ভাগে 

মেঘ ও বিধুৰ গ্রগেশ 

মেঘের কার্ধ্য 

মেঘের ফল গণন। 

(বভক্ত যথা -- 

(ক) আকাশের উন্চতম প্রদেশে বিচরণশীল মেঘ (৪5 

10181) 2০ ০0৩ ৪11 )। 

1090102) 1)6181)6 )। 

(গ) ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী মেঘ (1711)£ 10৮ 01 10981 

60৪ 6৪:00 )। 

(ঘ) বায়ুর উচ্চ প্রবাহন্তরস্থ মেঘ (10 88081)411£ 

০0011606 018): )1 ক 

(ঙ) আকার পরিবর্তনোন্ুখ বাম্প (10195398 ০1 ০1)01]1 

010808108 10 00010 01 

মেঘ বাম্পের ঘনীভূত দৃশ্তমান অবন্থ। মাত্র। ছুই কারণে 

বাষ্প ঘনীভূত হইয়! মেঘে পরিণত হইতে পারে-_ 

১। বায়ুর স্তরবিশেষ শিশিরবৎ শীতল হইয়া! তংস্থানীয় 

জলীয় বাশপসমুহকে নৃনাধিক পরিমাণে সান্ধ্য জলদাকারে 
(30%9$ ) পরিণত করিতে পারে-- 

২। অথবা আর বাযুরাশি শীতল জলীয় বাম্পরাশির মধ্যে 

গ্রবিষ্ট হইয়। উহ্া্দিগকে গিরিনিভ মেঘে (08100108) পরিণত 

করিতে পারে। 

মেঘতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মেঘ সমূহকে প্রধানতঃ চারি ভাগে 

বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের নাম ও বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত 

হইয়াছে । এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে (১) ট্রেটাস 
মেঘগুলি সুদীর্ঘ এবং আকাশে চক্রবালের গ্যায় (11011800- 

&11)) স্তরে স্তরে অবস্থান করে। 

(২) কিউমিউলাস মেঘগুলি পর্বতাকার। ইহাদের বাষ্প 
তুষারবৎ ঘনীভূত । 

(৩) পিরস (01708) মেঘ আকাশের অত্যুচ্চ গ্রদেশে 

কাশ-কুহ্ম-কাননের স্তায় অবস্থান করে। ইহার্দের বাষ্প ঘর্বা- 

পেক্ষা অল্প পরিমাণে ঘনীভূত । ইহাদের মিশ্রণে আরও অনেক 
প্রকার মেঘের নাম লিখিত হইয়াছে, যথা, সিরো-কিউমিলান্ 

ট্রেটোকিউমিলাস, সিরোষ্ট্রেটাস ইত্যার্দি। 

(৪) নিম্বস (17798) মেঘ বৃষ্টিধারাবধী। এই 
মেঘ অন্তান্ত মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটবর্তী । 

ইতঃপূর্ব্বে মেঘের অবস্থিত -স্থান-ভেদে যে শ্রেণী বিভাগ 
করা হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের উচ্চতা সম্বপ্ধে সাধা- 

রণতঃ যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, নিয়ে তাহা প্রকাশিত 
হইল। 

(ক) পূর্বোক্ত চিহ্নিত মেঘশ্রেণী সাধারণতঃ ১০*০ গঞ্জ 

উচ্চে বিচরণ করে। দসিরস, সিরো-স্রেটান্ এবং দিরোকিউ- 

মিলাস মেঘ্বগুলি এই শ্রেণীতুত্ত। 
(খ) চিহ্নিত শ্রেণী ৩০৯০ হইতে ৬*০* গজ উচ্চে অবস্থান 

করে। যথা সিরোকিউমিলাস, এবং সিরোষ্ট্রেটাস্। 



গঞ্জ। গ্্রেটো-কিউমিউলাস্ এবং নিম্বস এই শ্রেণীস্থ। 
(ঘ) উচ্চ বায়ুস্তরে বিচরণশীল মেঘের ভিত্তি প্রায় ১৪০, 

গজ উচ্চে এবং উহাদের শেখরের উচ্চতা ৩০** হইতে ৫৯** 

গজ। কিউমিউলাস ও কিউমিউ-নিম্বস মেঘ এই শ্রেশীন্থ। 

(ও) মেঘ গঠনোনুখ বাম্প ১৫টি গজ উচ্চে বিচরণ করে । 
ছ্রেটাস এই শ্রেণীস্থ। 

বাষুর সহিত মেঘ বৃষ্টি প্রতৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। বাধুর 
প্রচাপ, বামুর তাপ, 'অধঃ উর্ধস্তরবিচরণনীল বাষুর শৈত্যতা 

ও উষ্ণতার সহিত মেঘবুষ্টি প্রভৃতি ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। 

সুতরাং বাযুবিজ্ঞান 'প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচন! অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় ॥ মেঘমালার যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল, এ 

সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ তথ্য নিরূপিত হয় নাই। কি নিয়মে 

কি প্রণালীতে আকাশমগ্ডলে মেঘমালা! গঠিত হয়, এখনও 
সে সম্বন্ধে মিটিয়রলজিবিদ (11০:০108186 ) পণ্ডিতগণ যথেষ্ট 
গবেষণা করিতেছেন। মেঘের সহিত বায়ুর ও বায়ুর গতির 

সম্বন্ধ-বিচারে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে । 
এখনও ই'হারা এতৎসম্বদ্ধে সবিশেষ স্ুসিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে 

পারেন নাই। সাধারণ কৃষক এবং নাবিকগণও যখন মেঘ 

দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির অনুমান করিয়। থাকে, তথন বৈজ্ঞানিকগণ 

এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন। করিলে যে অত্যুত্তম সিদ্ধান্তে উপ- 

নীত হইতে পারিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। নিয়ে এতৎসন্বন্ধে 
বংকিঞ্িৎ সংক্ষিপ্ত মর্ম লিখিত হইল-__ 

১। ষ্টেটুস্ মেঘ দেখিয়। বুঝিতে হইবে, আকাশে উদ্ধগমন- 
শীল বাযুপ্রবাহ অত্যল্প। 

২। কিউমিউলাল মেঘ উদ্ধগমনশীল বাষু-প্রবাহের প্রভাব- 

পরিচায়ক । ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ উষ্ণ হইয়া উহার উপরিস্থ 

বামুকে উষ্ণ করে, এবং সেই বাধু উদ্ধদিকে উখিত হয়। 

সেই বাধুর প্রভাবে আকাঁশস্থ মেঘও উর্দে উখিত হইতে 

ধাকে। মেঘস্তর উষ্ণ হইয়াও তছুপরিস্থ বাযুরাশিকে উত্ঘ্- 

দিকে পরিচালিত করিতে পারে । ফলতঃ বাম্পরাশি অত্যন্ত 

ঘনীভূত হইলে উহাতে সৌরকর এমন ভাবে শোষিত হয় যে 
, সেই সকল জলীয় কণ! ভেদ করিয়া সুর্যের কিরণ তৃপৃষ্ঠে পতিত 

হইতে পারে না। উহ! বিকীর্ণ না হওয়ায় উপরিস্থ বায়ুরাশিকে 

উত্তপ্ত করে। নিম্নভাগ ও ভূপৃষ্ঠ স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতল হয়। 
কিউমিউলাস মেঘ ব্বেখিয়া ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে আর্ত 
বাযুরাশি কোন পর্বত বা! প্রতিবন্ধকযোগ্য পদার্থের দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে । যেরূপই হউক না কেন, বাষু যতই 

টিদ্ভগামী হইবে, উচ্চ স্থানের অল্প প্রচাপে বানুরশি ততই 
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চারিদিকে বি্ৃত হই যাইবে। 

৯ 

বাফু যে পরিমাণে বিশ্ৃত 

হয়, সেই অনুপাতে উহা! শীতল হইতে থাকে। 
থার্মোডাইনামিকৃস (]1154710007108180108) বা তাপবিজ্ঞানে 

এই বিষয়ের যথেষ্ট আলোচন! দৃষ্ট হয়। বায়ুর এই শৈত্যবৃদ্ধি 
শীতল বাযু-সংমিশ্রণজনিত নহে, তাপবিকীরণ বশতঃও নহে, 

অথবা উর্ঘ দেশের ম্বভাবশীলত।-নিবন্ধনেও নছে। এই 
শৈত্যতা-প্রাপ্রির হেতু শ্বতন্ত্র। ১৮২৬ থুষ্টাবধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
এস্পাই (892) ) তাপ-বিজ্ঞানের নিয়ম আবিষ্কার করেন, 
তাহাতে জান! যায়, তাঁপ কাধ্যফলে বিমিশ্রিত হইয়া থাকে । 
বাধুপ্রবাহ নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্দেশে উঠিলেই শীতল হয়, এবং 

উহার ফলে বাযুতে মিশ্রিত জলীয় বা্প ঘনীভূত হইয়৷ থাকে। 
মেঘগঠনের সময়ে তাপরাশি মেঘে প্রচ্ছন্নভাবে বিমশ্রিত থাকে, 

মেঘযুক্ত বায়ু নিম্লগামী হইলে আবার উহাতে প্রচ্ছন্ন তাপ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। ইহাতে বিকিরণ দ্বার! বাঘুব্রাশি হইতে খুব অল্প 
মাত্রায় তাপ কমিয়া যায়। বৃষ্টি হওয়ার সময়ে যদি বাষুর প্রচ্ছন্ন 

তাপ না কমে, তাহ! হইলে উক্ত বায়ু অধোগামী হইলে তূপৃষ্ঠে 

অত্যন্ত উঞ্ণ বায়ুর প্রবাহ অনুভূত হইয়! থাকে । 
দিবাভাগে প্রখর হৃর্যোত্তাপে এবং শু বাযুগ্রবাহে অনেক 

সময়ে মেঘ গঠিত হুইতে না হইতেই বাম্পীভূত হইয়া যায়। এই 
বাযুকে ঝঞ্জা বাযু বলে । বিস্তু বায়ু আর্ হইলে, এই বাধুরাশির 
মধ্যে সধ্যোত্তীপে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে, সেই পরি- 
বর্ন ঝটিকা-সংঘটনের অনুকুল । 

বাষুর জলীয় বাণ্পের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে 
বৃষ্টি, শিলা ও শিশিররাশির কথা বিস্তৃতরূপে লিখিতে হয়। কিন্ত 
এস্থলে তাহার স্থৃনাভাব, এই সকল বিষয় তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । 

ধাহার1 বায়ুর জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচন! 

দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা হাইডেমিটিয়রলজী (1850170” 

হাইড়ে।মিটিকররলজী 10960০70108) ) ও হাইগ্রোমেটি, (8)87০- 
ও হাইগ্রোমেটি।. 109 ) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ 

করিবেন। হাইডেমিটিয়রলজী বিজ্ঞানে কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, 
তুষার, শিশির, শিল! গ্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 

বিশ্বকোষের “বৃষ্টি” শষেও এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন। ভ্র্টব্য 

হাবীগ্রোমিটার (17087019668 ) যধ্বদ্বারা বায়ুরাশিস্থ বিবিধ 
অবস্থাগত জলীয় বাণ্পের স্থিতিস্থাপকতাদ্দির পরিমাণ করিয়া! তৎ* 

সম্বন্ধে আলোচনা করাই হাইগ্রোমেট, নামক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । 
এই ছুই বিজ্ঞানে বাধুর জলীয় বাশ্প সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য জানা 
যাইতে পারে। আধুনিক মিটিয়রলজী (7495০1০1085 ) 

সন্বস্থীয় গ্রন্থাদিতেও এতৎ সম্বন্ধে অনেক সুঙ্মতত্ব লিখিত হই" 

তেছে। এতত্থযতীত ক্লাইমেটোলজী ( 0110788010£5 ) সম্বন্ধীয় 



গবেষণায় বাযুস্থ জলীয় বাণ্পের 

হইয়াছে । লগুন-মিটিয়রজিক্যাল আফিম হইতেও এই বিষয়ে 

অনেক গ্রন্থ সুদ্রিত হইতেছে । ১৮৮৫ থুষ্টাবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 

ফেরেল 2০০০।)৮ 40%511085 11 17)889010198)/ নামক যে গ্রন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের অনেক আধুনিক 

সিন্ধান্ত জানা যাইতে পারে। 
আসো নির়। | 

আমরা প্রবন্ধের গ্রারস্তেই বলিয়াছি বাধুমণ্ডল নাইট্যোজেন, 

অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্কণিক এপিড গ্যাস, আমোনিয়া, 

আবগন, নিয়ন, হেলিয়াম, ক্রিপটন এবং নিরতিশয় অগ্গমাত্রায় 

চাইডে জেন ও হাইডেকার্বণ পদার্থের একটা মিশ্রণ পদার্থ 

ইহাতে নানা প্রকার বীজাণু ও ধূলি প্রস্তিও ভাসিয়৷ বেড়ায়, 

কিন্ত সে সকল পদার্থ বাুর অঙ্গীয় নহে । বায়ুর এই নকল 

উপাদান-পদার্থের মধ্যে জলীয় বাপের পরিমাণ চিরচঞ্চল। 

দেশ, কাল ও উষ্ণতা প্রন্থৃতি ভেদে জলীয় বাগ্পের যথেষ্ট তাব- 

তম ঘটয়৷ থাকে । এতত্্যতীত অন্ান্ত উপাদানের তেমন 

তারতম্য ঘটে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাহুতে 

অক্সিজেন ২৩-১৬ ভাগ 

নাইটোজেন ও আর্গণ ৭৬.৭৭ ভাগ 

কার্বণিক এপিও *.০৪ ভাগ 

জলীয় বাষ্প অনির্দিষ্ট 

আমোনিয়৷ এবং অন্যান্য বাষ্প পদার্থ *.০১ ভাগ 

মাত্রায় বিগ্মান রহিয়াছে । আমরা এ পর্যন্ত এই সকল উপাঁ- 
দানের অক্সিজেন, নাইটেজেন, কার্বণিক এসিড ও জলীয় 

বাপ্প সন্ধে আলোচন! করিয়াছি । বায়ুতে যে আর্গণ (478০0); 

নিয়ন (৬০1), হেলিয়াম (891101))) ও ক্রিপটন (৮৮51107) 

নযাধিক্কত মূল. নামক নবাবিষ্কৃত মূল পদার্থ আছে, তৎসন্বন্থে 

পদাথ কোনও কথা বলি নাই। ফলতঃ ইগাদের 

গুণা্দি সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ তথ্য জানা যায় নাই। আর্গণ 

ও নিয়ন এই দুইটা মূল পদার্থ, ১৮৯৫ থুষ্টাবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 

বালে ও রাম্জে আবিষ্কৃত করেন। ১৮৯৮ খুষ্টান্দে পঞ্ডিত রামজে 

৪ টেভার্নক্রিপটন নামক মুল পদার্থের সন্ধান প্রা্থ হুন। 

এ পধ্যন্ত এই পাঁচটা মূল পদার্থ সম্বন্ধে সবিশেষ কোনও তথ্য 

জানা যায় নাই। অক্সিজেনের ঘনত্ব ১৬, নাইটোঁজেনের ১৪, 

হাইডরোজেনের ১, আরগণের ধনভ্বের পরিমাণ ১৯*৯। ডেবের 

(7)9%০” ) যদ্দিও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ হইতে হেলীয়ামকে 

পৃথক্ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, [িস্ত ইহার গুণ সম্বন্ধে কিছুই 

জানিতে পারেন নাই। ত্তৃতরাং এতত্সম্বন্ধে এখনও কোন 

কথ! লিখিবার উপযুক্ত তথ্য জানা যায় নাই। আমরা এন্থলে 

কিছু কিছু বিবরণ লিখিত ; আমোনিয়ার কথ! 

বাযুবিজ্ঞান 0 ( ৩৭৮ 1 - বায়ুবিজ্ঞান 

লিখিক়্াই বায়ুর উপাদান ড্রবোর স্বরূপ ও 

ধর্্মাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাবনার উপসংহার করিব। 

আমোনিয়! একটি উগ্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন অনন্ত বাস্প। বিশুদ্ধ 

বায়ুতে আমোনিয়ার পরিমাণ অতীব অল্প। দশলক্ষ ভাগ বাস্ধুতে 

এক ভাগের অধিক আমোনিয়া থাকে না। নাইট্োজেন ও 

হাইডোজেন সংি্ট জজ পদার্থ পচিত হইলে, তাহা হইতে 

আমোনিয়া বাষ্প উদ্ভূত হইয়৷ বামুর সহিত বিমিশ্রিত হয়। 

পাথুরিয়া কয়লা দহনের সময়েও ইহা উদ্ভৃত হইয়! থাকে । 

ড্র, শবসমাধি ও জলাভূমি হইতেও এই বাম্প উৎপন্ন হয়। 

উদ্ভিদ্জগতে আমোনিয়ার প্রয়োজন আছে। উহারা স্বণেহ- 

পুষ্টির জন্ত বাযুব আমোনিয়া হইতে নাইট্োজেন গ্রহণ করে। 

বায়ুতে সলফারেটেড্ হাইডেবোজেন প্রতৃতি আরও ছুই একটি 

বাচ্পীয় পদার্থ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে সময়ে সময়ে বিমিশ্রিত 

অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, উহাদের বিস্বৃত বিবরণ গ্রকাশ করা 

প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া এস্থলে তদ্বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। 

প্রাকৃতবিজ্ঞন ও বাযু। 

আমর! বায়ু সম্বন্ধে রসায়নবিগুগন ও শরীরবিচয়-বিজ্ঞানের 

বিষয় সবিস্তারবূপে আলোচনা করিয়াছি। প্রাকৃত বিজ্ঞানে 

বায়ু সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোঠ্য বিষয় আছে। সেই সকল বিষয় 

অতীব জটিল ও উচ্চ গণিতজ্ঞানগম্য। বিশেষতঃ উহার অনেক 

কথাই সাধারণ পাঠকগণের হদয়ঙম হইবে না। এতাদৃশ 

বিবিধ কারণে আমরা অতি সংক্ষেপে বাষু সব্ন্ধীয় প্রাকৃত 

বিজ্ঞানের কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা! করিয়া এই প্রন্তাবের 

উপসংহার করিব। ধাহারা এসম্বন্ে সবিস্তর বিবরণ জাঁনিতে 

বাসনা করেন, ইংরাজী ভাষায় লিখিত মিটিয়রলত্রী ( 819৪০7০- 

10) ) এবং নিউম্যাটিকস্: ( [১1)8011)0003 ) প্রভৃতি গ্রন্থে 

তাহারা এ বিষয়ের অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। এস্থলে 

কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

বাযুমগ্ডলের সীমা নিণীত হইতে পারে না। উদ্দেয় পদার্থ 

বিমুক্ত আকাশে কতদুর বাপিয়া রহিয়াছে, যদিও আমরা প্রবন্ধ- 

এরত্তে উহার উ/ল্লথ করিয়াছি, কিন্ত 

সুঙ্্স চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই 

যে কৃর্ধ্য চন্দ্র ও বহদুরবন্তী নক্ষব্রমগ্ুণেও বায়বীয় পদার্থের 

গতিবিধি বিগ্কমান রহিয়াছে । তবে আমাদের উপভোগ্য বারু- 

মণ্ডলের উপাদান ও অন্ঠান্ত গ্রহাদির বাধুমণ্ডলের উপাদান 

অবশ্যই স্বতগ্ত্র ও পৃথক্। আমাদের সম্ভোগ্য বাুমণগডলের উর্ধ- 

সীম! যে এক একশত মাইলেরও অনেক উপরে, তাহার অনেক 

গ্রমাণ পাওয়া যায়। বহু নুদূরবস্তী নক্ষআালোক-প্রভিফলন, 

অরুণোদয়ালোক ও প্রধোযালোক এবং স্থদূরবর্তী পততউদ্ধার 

খামুমগডলের সীমা 



চে 

আলোক দেখিয়৷ বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, | 
শতাধিক মাইলের উপরেও আমাদের এই বাষুমণ্ডল বিস্তমান 

রহিয়াছে । ইহার উপরেও যে অতি সুগম বাধুমণ্ডল আছে 

প্রফেসার আর এন্ উড ওয়ার্ড ১৯০ থুষ্টাবে জানুয্লারী মাসের 

*9০1৪0০৩৪* নামক মাসিক পত্রিকায় তৎসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক 

আভান দিয়া রাখিয়াছেন। উহার ত্বআছে। কিন্তু সে 

ভারিত্ব তৃপৃষ্ঠে অনুভূত না হইবার কারণ এই যে উহা সুক্ষ স্থিতি- 
সাম্যে (10508180101 81111101101) অবস্থিত | 

পুর্বে আমরা বাযুর উপাদানগুলির ধর্ম সম্বন্ধে পৃথক্ 

পৃথকৃরূপে কেবল রাসায়নিক ধর্দেরই 

বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছি, এখন সমগ্র 

বাযুমণ্ডলীর ধর্ম (7১1020৪7ট ) সম্বন্ধে অতি সংক্ষিত ভাবে 

কিঞিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । 
(১) পরিচালকতা (09904006510 )--শুক্ক বায়ুর পরি- 

চালকতা-শক্ত অতি অল্প। আর্দ্র বায়ুর পরিচাঁলকতা-শক্তি 

অপেক্ষাকৃত বেশী। 

(২) তেজঃপ্রেরকতা (1)18৮767))9700))--বিকিরণোম্দুখ 

তেজের পরিচালন ক্রিয়ায় (1970910)155101) 01 78919106186) 

বাষুর যথেষ্ট সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়। তাপ-তরঙ্গ যতই দীর্ঘতর 

হইতে থাকে, বাধুবাশি ভেদ করিয়া উহার গতিশক্কি ততই অধিক- 

তর বৃদ্ধি পাঁয়। কিন্তু কোন কোন তরঙ্গ-প্রবাহ বাযুবাশিতে 

পরিশোধিত হইয়া যায়। এই পরিশোষণের ফলে কোন কোন 

দীর্ঘ তাপ-তরঙ্গ-প্রবাহ ( ডা০৮০-16028 ) জলীয় বাশ্পদ্বারাঃ 

কোন কোনটী কার্বণিক এসিড. দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 

কুতরাং সুদীর্ঘ তাগতরল- প্রবাহ অপেক্ষ। ক্ষুত্র ক্ষ তরঙগপ্রবাহ- 

গুলি অধিক সংখ্যাক়্ বাঁধুমণ্ডল ভেদ করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 

ও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। ধুলি, মেঘ ও কুত্মাটিকাবৎ 

বাশ্পরাশি বায়ুমণ্ডলের তাঁপপ্রেরণাঁশক্তির অতীব প্রতিবন্ধক । 

বায়মগ্ডলে সুর্যের প্রায় অদ্ধেক তাপ পরিশোধিত হয়, বক্রী 

অর্ধ তৃপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও প্রচুর 

প্রতিবন্ধক নিয়তই বিস্তমান থাকে। 
(৩) আপেক্ষিক তাঁপ (91১০৫169 1,9৪% )-্বাধুর তাপ- 

ধারনী শক্তি আপেক্ষিক। নিয়ত প্রচাপে অথবা কোন নিত্য 

আয়তনস্থ প্রচাপে স্থিত বাধুরাশি তাপপ্রাপ্ত হইয়। যে পরিমাণে 

চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে উহার তাপধারণী শক্তি 

বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই সম্বন্ধে গণিত দ্বার! হুশ্নিয়ম প্রদর্শিত 

হইয়াছে। 
(8) বিকিরণ শক্তি ( 28180108 0০0৮৩" )--গুফ বায়ুর 

বিকিরণ-শত্তি অতি অল্প, এমন কি ইহার পরিমাণ করাও অতি 

ধামুমণ্ডলের ধর্ম (0৮ 
৪10%] ৮1019970163) 
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দুর্ঘট। কিন্তু স্পেক্টেক্ষোপ (30)8০0793৫91১9 ) এবং ৰলা- 

মিটার (3০1077/৩৮০।) যন্ত্র ছারা ইহার পরিমাপ হইতে পায়ে 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৈপ্ানিক পণ্ডিত মরার ট্েবার্ট, হাচিন্স এবং 
প্রফেসর এস্ ডবলিউ ভেরী এতৎসম্বদ্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়া 

ইহার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন । 

(৫) ঘনত্ব (1)১।)81%/ )--বাযুর ঘনত্ব ৭১০ মিলিমিটার । 

অথবা এক ঘন ফুটে ***৮০৭১ পাঁউ,। 
(৬) বিস্তৃতি (12519৮0819))-- তাপের দ্বাবা বাহু 

বিস্তৃতি লাভ করে। শু বাযু ও জলীয় বাণ্পের বিস্তৃতির 

পরিমাণ প্রায় সমতুল্য । 

(৭) স্থিতি-স্থাপকতা (1010811910১)--যে পরিমাণে প্রচাপ 

স্বারা বাষু অবরুদ্ধ হয় সেই পরিমাণের গ্রচাপের অনুপাতে বায়ু 

সঙ্কোচিত হইয়া থাকে । গ্রচাপ, শৈত্যোষ্চমানতা এবং গ্রকৃত 

বাঁন্পের আয়তন গ্রভৃতি দ্বারা স্থিতি-স্থাপকতার পরিমাণ স্থিবীকৃত 

হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় গণিতের পিদ্ধান্তে সংস্থাপিত 

হইয়াছে। 
(৮) অণুপ্রবেশ্ততা (0)1110751))) বাযু-প্রবাহের তুলনায়, 

বায়ুমণ্ডলীতে জলীয়বাষ্পের প্রবেশ বড় সহজ নহে। বাম্পো- 

দগমের সময় হইতেই বাযুতে জলীয়বাম্পের অণুপ্রবেশনক্তিয়া 

আরম্ভ হয়। শৈত্োোঞ্চমানতার মাত্রা অন্গুমারে অণুংপ্রবেশ্ততার 

মারার ন্যনাধিক্য হইয়া! থাকে 

(৯) সংঘর্ষত্ব (€ 1900$)1) ) বাধুমগ্ডলে গতিক্রিয়া 

আরম্ভ হইলে প্রত্যেক স্তরই তাহার পার্ববস্তী দ্রুতগতিবিশিষ্ট 

হ্তরের গতি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠে। এই প্রতিবন্ধকতা 

গতিশীল বায়ুর আণবিক বা আত্যন্তরীণ সংঘর্ষণ ব্যতীত আর 

কিছুই নহে। তাপের প্রভাব ভিন্ন গভির উদ্রেক হয় না। 

সুতরাং বাযুরাশিব তাপ তাপমানের শূন্য ডিক্রীতে নামিয়। 

পড়িলে বায়ুর এই ধর্শী আদৌ পরিলক্ষিত হয় না । বাধুর 

তঘর্ষ ধর্ম উহার আভ্যন্তরীণ গতির প্রতিবন্ধকতারই (0৮-ন১- 

(৮০9) নামান্তর মাত্র। নানাবিধ কারণে বাযুরাশিতে এই 

আভ্যন্তরিক প্রতিবন্ধকতা ঘট্টয়া থাকে । বাযুরাশি আন্দো- 

লিত হইলে উহাদের স্তরে স্তরে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং 

সেই সংঘর্ষ নিমিত্ত উহাদের যে গতিশক্তির ক্ষতি (0020৮011%9 

10-8 ০? 61170) হয়, উহা! সংঘর্ষতা ধর্ষ্মেরই পরিচায়ক । 

(১০) গুরুত্ব (01771 ) বাছুমগুলের ভার ও গুরুতর 

ধর্মের উপরেই নির্ভর করে। গুরুত্ব প্রত্যেক পদার্থকেই 

নিম্াতিমুখে প্রচাপ দিয়া থাকে । এই স্থিতিস্থাপক গুণবিশি্ 

সঙ্কোচনশীলতার নিমিত্ত গুরুত্বের গ্রচাপ চারিদিকেই স্বীয় 

গ্রভাৰ বিস্তার করে। 



বায়ুর এই সকল গুণ বা ধর্শের বিদ্বত আলোচনা নিউ- 
' মাটিক্স (07601086108) ঝ! বায়ু-গুণ-বিজ্ঞানে সবিশেষ আলো।- 

চিত হইয়াছে। বায়ুুণ-বিজ্ঞান গ্রন্থে বয়লে, মেরিয়ট, ও চালস্ 

প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বায়বীয় বাম্পপরীক্ষার সুক্ষ ফোঁশলরাশি 
অতীব পাত্িত্য ও গবেষণ! বা জ্তানের পরিচয় প্রদ্ধশিত 

হইয়াছে। 
বায়ুমণ্ডলের শৈত্যোঞ্চতামান (]1900[)6181072) সম্বন্ধে বুঢান 

বায় সগুলের শৈতো- (30৫1)80) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বহুল গবেষণা 

ফতাম।ন ইত্যাদির করিয়া জগতের প্রত্যেক খণ্ডের বিবরণ সংগ্রহ 

বিবরপ। করিয়াছেন এবং মানচিত্রাদি সহ তদ্ধিবরণ 

প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যোমযান প্রভৃতির সাহায্যে এই বিষয়ের 

বিনি্ণয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধুনা যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে। 
১৯৯১ থুষ্টাবের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত মিটিয়রলজিকাল জিট, 
(816% 610 নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় সুক্ষ গবেষণা- 

পূর্ণ একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জলীয়বাম্প- 
প্রচার সম্বদ্ধেও এইরূপ স্থানীয় তালিকা ও মানিচিত্রা্দি সহ 
বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে। ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে 

জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বাধুর ভারিত্ব সম্বদ্ষেও বহুল বিবরণ 

সংগৃহীত হইতেছে । এতন্বার! মেঘ বৃষ্টি, ঝড়, এবং তদ্বিপরীত 
আকাশের নির্মলতাদি বিনি্ণয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে । এই 
যন্ত্র স্বদ্ধে অতঃপর আলোচনা করা যাইবে। 

বাষুর প্রচাঁপ চারিদিকেই সমান ভাগে রহিয়াছে। উপর 
হইতেও যেমন বাযুরাশির চাপ পড়িতেছে, 

নিয়দিক্ হইতে উহার চাপ তেমনই উর্ধপিকে 
উঠিতেছে। নিষ্নমুখ (1)0-781 ) চাপ অবক্ষেপক নামে 
এবং উর্ধমুখ (001%4510) চাপ উৎক্ষেপক নামে অভিহিত হইয়া] 

থাকে। এই প্রচাপের অস্তিত্ব পরীক্ষায় সপ্রমাণ কর! যাইতে 
পারে। প্রথমতঃ অবক্ষেপক চাপের পরীক্ষা প্রদশিত 

হইতেছে £-_ছুই মুখ খোল একটি আয়ত কাচের নলের এক 

মুখে এক থানি রবার-চাদর সুত্রহ্ধারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করুন। 
পরে অপর মুখের চতুর্দিকে মোম লাগাইয়া কাঁচনলটী 

বাধুনিষ্ষাশনযন্ত্রর রদ্ধের উপরে ছৃঢ়রূপে সংস্থাপন করুন। 
: উত্ত যন্ত্রটী সঞ্চালন করিলে কাচের নলের মধ্য হইতে বায়ু 
নিষ্ধাশিত হইতে থাকিবে, স্থুতগাং বহিঃস্থ বাযুরাশির অবক্ষেপক 
চাপ রবাঁরের চাদরের উপরে পতিত হওয়াতে উহ! নলের 

অভ্যন্তরে দমিত হইয়া পড়িবে । এই মন্ত্রটী অধিকক্ষগ সঞ্চালিত 
করিলে বায়ুর চাপে রবারের চাদর ফাটিয়া যাইবে । 

বাধুর প্রচাগ। 

নিম্নলিখিত পরীক্ষা! ঘার! বায়ুর উতক্ষেপক চাঁপের বিষয়. 

জানা যাইতে পারে। একটী কাচের গ্লাস জল দ্বার! পুর্ণ 
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করুন। একখানি পুরু সাদ! কাগজ উহার মুখের উপর এমন 

ভাবে সংস্থাপন করুন যে গ্লাসের জল ও কাগজ এই উভয়ের 
মধ্যে কিছুমাত্র বাধু না থাকে। কাগজখণ্ড অঙ্গুলি হবার! ঈষৎ 

চাপিয়া গ্লাসটা অতি দ্রুত নিয়মুখ করুন এবং কাগজ হইতে 
অঙ্গুলি অপসারিত কুন, ইহাতে গ্লাসস্থিত জলরাশি কাগজ- 
খানিকে বিক্ষিপ্ত টি যাইবে না। ইহার কারণ, 
গ্লাসের নিযস্থ বাযুরাশির উতক্ষেপক চাপ। কাগজখানির বিস্তৃতি 
৪ বর্গ ইঞ্চি হইলে ৩* সের পরিমিত উৎক্ষেপক বানুচাপ কাগজ- 
থানিকে গ্লাসের মুখে ঠেলিয়া থাকিবে । কেন না, অর্ধসের 

জলের ভার, ৩* সের বাস়ু-প্রচাপের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎ- 

কর। কিন্ত কোন প্রকারে জল ও কাগজের মধ্যে বায়ু 

প্রবিষ্ট হইলেই এই অবক্ষেপক ও উৎক্ষেপক চাপ পরম্পর 
প্রতিহত হইবে। সুতরাং গ্লাসস্থিত জলের অতিরিপ্ত। ভার- 
বশতঃ কাগজখানি সহ জলরাশি অধঃপতিত হুইবে। 

বায়ুপ্রচাপের এই নিয়মাবলম্বনে অনেক প্রকার ইন্ত্রজালের 
অদ্ভুত কৌশল গ্রদপিত হয়। সহম্ছিদ্র কুস্তে জল আনয়ন 

ব্যাপারও অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। কলসের নিয়দেশে বনু ছির্্র 
বর্তমান থাকিলেও, যদি অবক্ষেপক বাষুর চাপ রুদ্ধ করা যায় 

অর্থাৎ কলমীটী জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতেই যদি উবার 
মুখ সম্যক্রূপে অবরুদ্ধ করা যায়, অথবা পুর্ধব হইতেই উহার 

মুখে একখানি সর! ময়দা দ্বারা আটিয়! দিয়া সেই সরাতে একটি 
ছিদ্র কর! যায় এবং জল হইতে উঠাইবার সময়ে অস্ুলী দ্বারা 
এ ছিদ্র দৃঢ়রূপে আবন্ধ কর! যায়, তাহা হইলে উহার নিয়স্থ 
সহত্র ছিদ্রদ্বারাও জল পড়িবে না। পরীক্ষা দ্বারা সগ্রমাণ 

হইয়াছে যে চারিদিকেই বায়ুর চাপ সমসংস্থিতভাবে বিদ্বমান। 
বায়ুনিষকাশন যন্ত্র দ্বারা একটা টানের কানন্ত্রার মধ্য হইতে বায়ু 

নিষ্কাশিত করিকে এরং উহার ভিতরে বাফুগ্রবেশের কোনও 

উপায় ন৷ থাকিলে বাহিরের বায়ুর চাপে কানস্ত্রার পারব সশকে 
ভিতরের দিকে তুবড়াইয়া যাইৰে। 

বায়কে তরলীক্ৃত করার নিমিত্ত বহু কাল হইতে চেষ্টা 
চলিতেছিল। কিন্ত অক্িজেন, লাইট্যোজেন ও হাইড্রোজেনকে 

বায়ু তরলীকরপ  প্রাশ্চাত্য প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও 
[05 7০4918০ প্রকারে এই অবস্থায় আনয়ন করিতে পারেন 
0০০ 91815 নাই। এই নিমিত ইহাদদিগকে নিত্যবাশ্প 
(79170090606 £9৪ ) রলা হইত। দুরিখ্াত বৈজ্ঞানিক 

ফারাডে ( [9185 ) প্রমাণ করেন য়ে বাযুমলীর ২৭ 

পরিমিত প্রচাপে এবং ১৯৪ ডিগ্রী শৈত্যোঞ্চতামানেও এটু তিন 
নাম্পীয় পদার্থ তয় হয় নাই। বৈজ্ঞানিক প্ডিত স্তাটারার 
( 86707) থাযুমখলী ৩.৭ পরিমিত প্রচাপেও লালা 



উপ শা স্পীতি তি জট জ পপসোপি পা আপস ৮ কতা টি িতিটিশিশী ০ পেল আপ পিসী পাপী রে 

লাভ করিতে পারেন নাই । ১৮৭৭ সালে সুপন্তিত কেইলিটেট, 
7 0%)1190%) ও পিক্টেট, (1০698) এই বিষয়ে প্রথমে 

সাফল্য লাভ করেন। পিকাটেটের পরীক্ষা অক্সিজেনবাম্প 

বায়ুর আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু পিকৃটেট, অক্সি- 

জেনকে জলবৎ তরল করেন। অতঃপরে ভন রবলেইস্কী 
(৬০) ৬/101019%8৮% ) এবং জেউইস্কী (012০%0815 ) 

অক্সিজেন, নাইট্যোজেন এবং ও অন্নাইডকে তরলীরুত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রফেসর ডেওয়ারও (19০৪7) এই 
সম্বন্ধে বল পরীক্ষা করিয়াছেন। তরলীকৃত বাষু জলবৎ তরল, 

জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং ইহাকে জলের গ্তায় এক পাত্র হইতে অন্ত 

পাত্রে ঢালা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত শীতল, বরফ হইতেও 

৩৪৪৭০ পরিমাণে অধিকতর শীতল । তরল বাধু এতই শীতল যে, 

ববফের উষ্ণতাটুকুও উহার সহা হয় না। বরফের মধ্যে তরলবায়ু 

সংরক্ষিত হইলে উহ! টগ্বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে । আল- 
কোহল প্রভৃতি তরল পদার্থ পুর্বে কোনও প্রকার কঠিন 
অবস্থায় পরিণত কবা যাইত না। কিন্তু তরল বায়ুর সংস্পর্শে 
এই সকল পদার্থ ও কঠিনতা" প্রাপ্ত হয়। ইহার অতি শৈত্য 
মানুষের দেহের পক্ষেও অসহা। যেস্থানে তরল বায়ু সংস্পৃ্ট 
হয়, সে স্থান আগ্রিস্পৃষ্টবৎ ঝলসিয়া উঠে। জীব দেহে অতি 

শৈত্য ও উঞ্ণতার ক্রিয়া প্রায় একইরূপে প্রকাশ পায়। বায়ুর 
তরলীকরণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এক অস্ুত আবিষ্কার । 
পুর্বে বামুর তরলতাসাধনে অত্যন্ত ব্যয় হইত। এখন অপেক্ষা- 
কৃত অল্প বায়ে বাষুর তরলতা সাধিত হইতেছে । ইহা দ্বারা 

মাগ্ষের অনেক প্রয়োজনীয় কাধ্য সমাধা হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 

বাযুম গুলের অনেক উচ্চ গ্দেশ পর্যন্ত ধুলিরাঁশি পরিলক্ষিত 

হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির 
কবিয়াছেন যে বাষুতে ধূলিকণাসমূহ আছে) 
এই নিমিন্তই বাযুমগুলে জলীয় বাষ্প সঞ্চিত 

হইয়৷ মেঘের উত্পশ্ডি হইতে গপারে। বাধুরাশিতে ভাসমান 

ধুলিকণাই জলীয় বস্পবিন্দুর বিশ্রামাধার। এই বিশ্রামাধার না 

থাকিলে মেঘোৎপঞ্তি অসম্তব হইয়া পড়িত। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 

ধুলিকণ! গগনমগ্ডল হইতে নাঁময়া পড়ে এবং উহাতে বায়ুরাশি 

ধুলিনির্ধ্ত হইয়া নির্খাল হয়। 

বাযু ও শব্দবিজ্ঞাঁন ( /১০003608 ) 

শব্দের গতি বায়ুদ্বারা সাধিত হয়। বায়ু শব্দের পরিচালক। 

বাধু না থাকিলে আমরা কোন শব শুনিতে পাইতাম না। ১৭৭৫ 

রষ্টান্দে বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত হঞ্বি (চা* 1৪১৩০) বায়ুর সহিত শব্দের 

এই সব্বন্ধ যন্ত্াদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সুসিদ্ধাস্তে উপনীত 
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বাষুর ধুলি 

বাধুবিজ্ঞান 
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হন। তাহার যগ্ত্রের সহিত একটি ঘণ্টা ঘটিকা-যস্ত্রের ঘণ্টার ষ্ভায় 

যস্ত ছিল। এ যন্ত্রের সহিত একটি ধাতব নললংযুক্ত রাখা হইত। 
সেই নল কর্ণের মহিত এমন ভাবে সংযুক্ত করা হইত যে, কর্ণে 
বাষু প্রবেশ করিতে না পারে । বাঁযু নিষ্ষাশন যন্তরঘ্ধারা উক্ত যন্ত্রে 

বামু নিষ্ষাশিত করিয়৷ উহাতে ঘণ্টার শন্দ করিলে আদৌ (কোন 

শব শুন! যাইত না, আবার উহাতে বাধু প্রবেশের অনুপাতে 

শবের স্ষ,টতার তারতম্য হইত। পরীক্ষা! করিয়। দেখা গিয়াছে, 

বাছুর প্রচাপের ন্যুনাধিক্য বশতঃ শব শ্রুতিরও ন্যুনাধিক্য ঘটিয়া 
থাকে। যতই উদ্মে আরোহণ কর! ধায়, বাঁযুর প্রচাপ ততই 

লঘুতর হইতে থাকে । গ্রচাপের লঘুতা অন্ধুসারে শের 
স্কটতাঁরও সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে । লঘুতর বাু 
চাঁপবিশিষট স্থলে অতি নিকটবর্তী কামানের গর্জন বা পটকার 

শৰের ন্যায় শত হইয়া থাকে। 
যগ্চবশেষে সংরদ্ধ বাুর কম্পন ( ৮0015010180 ৮10) 

দ্বার! অনেক প্রকার বাগ্যন্ত্রের আঁপিক্ষার তইয়াছে। বাঁশী, 
শঙ্খ, শৃঙ্গ, তুরী এবং আরও বহুবিধ বাযু-বাগ্থযন্তর স্্ট হইয়ছে। 

এই সকল যন্ত্রের মধ্যস্থিত বাঘু-রাশিই শব্দোৎপাঁদনের হেতু। 
যন্ত্রের বাশ, কাঠ বা পিত্তলার্দি কেবল শব-বঙ্কার পরিবর্তনের 

সহায় মাত্র । শব্দবিজ্ঞানে বাধুর এই কৃতিত্ব সন্বন্ধে বল গবেষণা! 

ও গণিত প্রক্রিয়া-সাধ্য সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যা-হার- 

মৌনিকাম এক প্রকার অদ্ভুত বাগ্যপ্ত্। কোল গ্যাস বা হাই- 

ডোঁজেন গ্যাস এই বাগ্বন্ত্ের বাদক । যন্ত্র এরূপ ভাবে 
বিনিন্মিত যে উহার গ্লাস-নপিকায় গ্যাস রাখিয়া সেই গ্যাস 
প্রজালত করিয়া দিলে উহা! হইতে যে বাধু প্রবাহিত হয়, 

তাহাতেই যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত গীতিধ্বনি উখিত হইয়া থাকে। 

এইরূপ বাগ্যগ্্ ইংরাজী ভাষায় ৮310810% 1160)05” নামে 

অভিহিত হয়। কেবল যঞ্ধৃত বায়বীয় বাম্পই এই শব্দের 

উপাদান । 

বাধু শৰের প্রধানতম পরিচালক । ডাক্তার টিগালও প্রাচীন 

পণ্ডিত হক্সাবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ সম্দন্ধে বুল পরীক্ষা 

কমিয়াছেন। ডাক্তার টগ্ডাল রয়াল ইন্ষ্টিটউশনে শব্ধ সম্বদ্ধে যে 

বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি হঝ্সবীর প্রস্তত যন্ত্রের ন্যায় একটি 

যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর সাহত শের সম্বদ্ধ অতি স্ুন্দররূপে প্রদর্শন 

করিয়াছিলেন । তিনি একটি বাযুনিষাশন যগ্ত্রের গান নির্িত 

আধারে একটি ঘণ্ট। রাখিয়া বাষু নিষ্কাশন যন্তদ্বারা উহার বাঃ 

নিষ্কাশিত করেন, এই অবস্থায় উহার মধ্যস্থ ঘণ্টা যথেইন্ধ' 

বিলোড়িত করা সত্বেও কোন শব্দ পরিশ্রুত হয় না 

অতঃপর তিনি উহা হাইডেজেন বাপ ছ্থারা পূর্ণ করেন 

হাইডেোোজেন বস্প বাছু অপেক্ষা চৌদ্দগণ লঘুতর, ইহা 
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অনেক যদ্ধে শ্রোতৃবর্গ উহা'র মতি অম্পষ্ট শর্ব শুনিতে পাইলেন। 

আবার তিনি উহাকে বাযুশূন্য করিয়া ফেলিয়া ঘণ্ট! আলোড়িত 
করিতে লাগিলেন, শ্রোতারা অতি নিকটে কর্ণ ধাথিয়াও কোন 

শব্দ শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর উহ্ছাতে যখন অল্প অল্প 

বামু প্রবিষ্ট করিয়। দিয়া ঘণ্টা বিলোড়িত করিতে লাগিলেন, 
তখন বায়ুর ঘনত্বের বৃদ্ধির অনুপাতে শব্ধ ক্রমশঃই পরিষ্ফ,টরূপে 

শ্রুত হইতে লাগিল। এই নিমিত্তই মহর্ষি কণাদ শবের সহিত 
বাযুর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বহু সহস্র বংসরপূর্ববে এই সিষ্থান্ত 

স্ত্রকারে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। 

বায়ু সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষক্ীভূত 

না হইলেও আমরা নান! প্রকারে ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে 

বযুব অ্তিত্ব. পারি। আমরা বাধুপ্রবাহে বুঝিতে পারি যে 

অনুভব ও প্রভাব বাতাস বহিতেছে, ইহা! আমাদের ত্বীচপ্রত্তাক্ষ 

জ্ঞানের বিষয়ীভূত। আমাদের দেহ যখন বাযুস্পৃষ্ট হয়, তখন 
আমরা অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারি। সরোবরের মুল বীচি- 

মালায়,--সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে,_ কুস্থমকাননে সলাজবল্লরীর 

ন্ুকোমলপত্রের স্নিগ্ধ আহ্বানে এবং প্রলয়ঙ্কর প্রভঞ্জানের 

তীমভয়ঙ্কর স্যট্টিসংহারক আক্ফালনে-- সর্বত্রই বায়ুর অস্তিত্ব 

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অন্তান্ত জড় পদার্থের যেমন প্রতি- 

বোধিকা শক্তি আছে, বায়ু লঘুতর হইলেও ইহার প্রত্িরোবিকা 

শক্তি আছে, পরিচালিক! শক্তিও আছে। বায়ু অনন্ত শক্তি- 

শ/লী, ইহার গু৭ও অনস্ত। মানবীয় বিজ্ঞান এখনও ইহার 

লেশীভাস মাত্রও জানিতে সমর্থ হয় নাই। 

বাযুপ্রবাহ। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাযুতে তরল পদার্থের সকল প্রকার 
ধশ্শ বিগ্তমান আছে, এইজন্য তাহা তরল পদার্থ বলিয়! গণ্য। 

যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হয়, বাযুও অনেকাংশে 

সেই নিয়মেয় অধীন; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, অন্তান্ত 

তরল পদার্থে অন্তরাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, কিন্তু বাযুতে সেই 

অন্তরাকর্ষণ শক্তি অনেক লঘু। এই কারণে বায়ু অন্তান্তি তরল 

পদার্থাপেক্ষ। সহজেই ন্কীত হয়, অন্তান্ত তরল পদার্থে দৃঢ়তা- 
বশত: সেরূপ স্ফীতি ঘটে না। 

তরল পদার্থের একটা সাধারণ ধর্শা এই যে, উহ! সর্বত্র 

সমৌচ্চতা সম্পাদন করে। কোন কারণ বশতঃ এই সমোচ্চতায় 

বন্ধ ঘটিলে উহা স্বাভাবিক ধর্্মানুসারে একবার আন্দোলিত হই- 

যাই পুনরায় সমোচ্চত। রক্ষায় ঘত্রণীল হয়। আবার ইহাতে 

শীতে সঙ্কোচন এবং তাপে স্ফীতি বা বিবর্ধন ঘটিয়। থাকে। 
ধাতব দৃঢ় পদার্থাপেক্ষা তরল পদার্থেই উ্ণত! জন্য বৃদ্ধি 
অধিক পরিমাণে লক্ষিত হওয়া যায়। বাতু তরল পদার্থের 
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এই জন্য গ্রীষ্মে তাহা অতিশয় স্ফীত মধ্যে অতি নুর, 

হইয়া পড়ে। 
বায়ু হ্বভাবতঃ স্থিরতাবে সকল পৃথী পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । 

যর্দি কোন কারণে কোন প্রদেশে হৃর্য্োত্তাপ অধিক হয়, অথব৷ 

দাবানল বাঁ অন্য কোন কারণে তাহা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা 

হইলে, শেষোজ নিয়মান্ধলুরে তাহা তৎক্ষণাৎ স্বীত হইয়া পার্শ- 
বন্তী বায়ু অপেক্ষা হইয়া পড়ে এবং বাধুর ধর্শানুসারে 

সেই লঘু বাঘু উর্ধে উঠিতে থাকে। আবার প্রথমোক্ত নিয়মা- 

ধীনে অপরদিকৃস্থিত শীতল ও স্থূল বাধু সকল লঘুবায় কর্তৃক 

পরিতাকত স্থান পুর্ণ করিতে সেই দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে 
উপরি স্কক্র ছুইটা স্থিরবাধু নিরস্তর সঞ্চারিত হইয়া মন্দবায়ূ, 
ূর্ণিবায়ু ও ঝটিক! প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। 

বাযু সাধারণতঃ প্রতি ঘণ্টায় অর্ধক্রোশ অ্রমণ করে। সে 

গতি সহস! গসামর! উপলব্ধি করিতে পারি না। যে বাষু প্রতি 

ঘণ্টায় ২ বা ২/* ক্রোশ ভ্রমণ করে, তাহার নাম মন্দবাষু। 

চতুর একহস্ত পরিমিত স্থানে এ বাফু যে বেগে আহত হয়, 

তাহার ভার এক ছট।ক ওজনের অনুরূপ । প্রতি ঘণ্টায় যে বায়ু 

৫1৭ ক্রোশ অতিক্রম করিতে পারে, তাহার নাম তেজোবাযু। 

এবাধু বিশেষ তেজোবস্ত হইলে প্রতি ঘণ্টায় ১০১৫ ক্রোশ 

অনায়াসে গমন করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার বেগের পরি- 

মাণ প্রতি চতুরশ্র হন্তে ৩ বা ৪ সের মাত্র। সামান্ত ঝড় প্রতি 

ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৩৭ ক্রোশ স্থান বহিয়া যায়। এ সময়ে 

তাহার বেগের পরিমাণ প্রায় ১৭ হইতে ১২ সের হয়। ঝড় 

সকল সময়ে সমবেগে হয় না। এই কারণে এ সম্বন্ধে কোন 

সাধারণ নিয়ম নিরূপিত হয় নাই, যাহা কথিত হইল তাহ! 

সামান্ত ঝড়ের পক্ষে স্থল অনুমান মাত্র। 

পৃথিবীর সুমেরু ও কুমের (০701) 80০ 9০811) 0০19) 

কেন্ত্রু অত্যন্ত শতল। উক্ত স্থানদ্বয় হইতে যতই নিরক্ষবৃত্তের 

বা! বিুব রেখার দিকে অগ্রসর হওয়! যায়, ততই গ্রীষ্মের আধিক্য 
উপপন্ধি হয়। এই কারণে উভয় কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে 

নিয়ত ছুইটা বাধুগ্রবাহ প্রধাবিত হইয়া থাকে। ফলতঃ 

নিরক্ষবৃত্তের সন্নিহিত উত্তপ্ত বায়ু উদ্ধে গমন করিয়া উচ্চে স্থিত 

শীতল বাযুব সংস্পশে শীতল হইয়া! পুনরায় কেন্দ্র হইতে আগত 

বাযুর স্থান সংপুরণার্থ কেন্ত্রাভিমুখে ধাবিত হয়। এইরূপে 

পৃথিবীর দন্ত্িকটে কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্ত ভিমুখে দুইটা বাযুপ্রবাহ 

এবং আকাশের উর্ধদেশ দিয়া এরূপ দুইটী বাধুপ্রবাহ নিরস্তর 

নিরক্ষদেশ হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে । এই বাযু- 

প্রবাহ চতুষ্টয়ের আদৌ নিবৃত্তি নাই। এই জন্য উহা “নিত 

বাধু* নামে কথিত হইয়৷ থাকে। 



হয়, তাহার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণমুখী এবং কুমেরু কেন্ত্র হইতে 

যে প্রবাহ প্রধাবিত হয়, তাহার গতি উত্তরমুখী ; কিন্তু প্রত্যক্ষ 

দৃষ্টিতে তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করা যায় না, বরং ঈশানকোণ 
বা অগ্নিকোণ হইতেই প্র বাষু সমাগত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। 

কেন না, পৃথিবীর স্বাভাঁবিকী গতি ভমুখখী এবং তাহার 
বেগ অতি প্রবল। উহ প্রায় ১হ ষীক্রোশ স্থান 

ব্যাপিয়৷ এক ঘন্টায় পরিভ্রমণ করিতেছে । 

অপধ্যাপ্ত ঝড় হইতে থাকিলেও বায়ু কখন এক শত ব! 

এক শত পচিশ ক্রোশের অধিক স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে 

না) ইহাতে সুম্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উত্তর বা দক্ষিণ দিক্ 

হইতে ঝড় উথিত হইয়া চালিত হইলে পৃথিবী সম্বন্ধে তানার 
গতি কখন খু থাকে না এবং নিরক্ষবৃত্তদেশস্থ ব্যক্তি সেই 

ঝড় ঈশান বা অগ্নিকোণ হইতে সমাগত বলিয়াই বোধ করে। 

ূর্বব বর্নিত নিয়তবাধুর বেগ ঝড়ের বেগ অপেক্ষা অনেক লঘু ; 

সুতরাং তাহা পৃথিবীর অবস্থা ও গতি অনুসারে শ্বভাবতঃই 

ঈশান বা অগ্নিকোণাগত হয়। এই বাষুতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য- 

জাহাজের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়া! নাবিকেরা 

ইহাকে বাণিজ্য-বাধু (1]536-৮1043) বলিয়। থাকে। 

সুর্ষ্যোত্বাীপে জল অপেক্ষা স্থল ভাগই অধিক উত্তপ হয়) 

সুতরাং পৃথিবীর জলাকীর্ণ অংশ হইতে যে ভাগে স্থলের অংশই 

অধিক লেই স্থান অধিক উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। 

পৃথিবীর অবস্থানানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, নিরক্ষবৃত্তের 

দক্ষিণ দিক্ অপেক্ষা উত্তরাংশেই স্থলের ভাগ অধিক। এই জন্য 

নিরক্ষবৃত্তস্থ স্থান অধিক উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় লা, বরং তাহার 

সাত অংশ উত্তরে অধিক উষ্ণতা! প্রত্যক্ষ করা যায়। এই স্থানের 

উভগ্ন পার্ের প্রায় ৫” অংশ পরিমাণ স্থান বাফু কর্তৃক উত্তপ্ত 

হইয়! উদ্বেণ গমন করিয়। থাকে এবং সেই স্থান সংপুরণার্থ 

পুর্কবোক্ত বাঁণিজ) বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্ত পৃথিবীর গতির 

বক্রতানিবন্ধন তাহার গতির বক্রতা৷ ঘটিয়া থাকে। তৎস্থান- 

বাসী লোক তাহ! সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বটে, কিন্ত 

নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ১০ হইতে ২৫ অংশ পর্যাস্ত পৃথিবীর 

উত্তর ভাগের এবং নিরক্ষবৃত্তের ২ অংশ হইতে ২৩" অংশ মধ্য- 

বত্তা স্থানে দক্ষিণ ভাগের বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে । 

এই ছুই বাঘুমশ্ডলের মধ্যবপ্িস্থানে নিয়তই বায়ু, উদ্ধে' 

গমন করিতেছে। পৃথিবীর নিকটে তাহা ততদুষ্স' নুম্পষ্টন্ূপে 

অনুভূত হয় না। & সকল স্থান সর্বদাই নির্বাত বলিক্কা বোধ 

হয থাকে । কেবল মধো মধ্যে এ স্থানসসূছে কাক বড় 

(0০199) উিত্ত হইতে দেখ! যাঁয়। নাধিকেরা এই স্থানকে 

[ ৩৮৩ ] বায়ুবিজ্ঞান 
শনির্বাত ও অস্থির বাযুমণ্ডল” (3918 ০1 021028) বলে। আাট্ত 

লাপ্টিক মহাসাগর বক্ষন্ত এই স্থান 1)০1410078 নামে কথিত। 

পৃথিবীর সকল স্থান যদি জলমন্ হইত, তাহা! হইলে এ 

বাণিজ্যবামুর প্রবাহ সর্ধ্তর সমান অনুভূত হইতে পারিত; কিন্ত 

ভূভাগের উষ্ণতা ও পর্বতাদর বাধা প্রযুক্ত দেশভাগে তাহ! 

বিশেষরূপে অনুভূত হয় না, কেবল মহাসমুগ্রের গর্ভেই তাহ 

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
ভারত-মহাসাগরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভাগ ভূমি দ্বারা 

বেষ্টিত, বিশেষতঃ হিমালয়পর্বতশ্রেণী মহা ্রাচীরদ্ূপে তাহার 

উত্তরের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়ামান থাকায় উত্তর 

ভাগের বাণিজ্য বাঁযু প্র প্রাচীর উল্লজ্যন করিয়া আসিতে পারে 

না। এই কারণে ভারতসমুদ্রে উক্ত বাণিজ্যবাধুর আদৌ 

প্রচার নাই; তৎপরিবর্তে এদেশে আর এক প্রকারের বায়ু 

প্রবাহিত হইয়। থাকে । উহ! প্রথম ছয় মাস অগ্নিকোণ হইতে 

এবং দ্বিতীয় ছয় মাস বাঁযুকোণ হইতে চালিত হয়। ইহাকে 

মন্ম বায়ু ( 31998907 ) বলা যায়। কান্তিক হইতে চৈত্র 

পর্যস্ত আগ্েয়বাযু ( ০৮০)-৭৪৪৮ 13908990 ) এবং বৈশাখ 

হইতে আশ্বিন পর্যয্ত বায়ব্য বায়ু (3০8০1)-930 10008907) ) 

প্রবাহিত হয়। 

সমুদ্রে এই বামু অনুভূত হইবার পূর্বের স্থলভাগেই ইহার 

প্রচার হইয়! থাকে । এই কারণে আমরা আগ্নেয় মন্ত্রম শেষ 

হইবার অনেক পূর্বে ফান্ধন মাসেই মলয্মানিল উপভোগ করিয়া 

থাকি। প্রত্যেক মন্থুমবাযু আরস্ত হইবার সময়, বিপরীত দিক্ 

হইতে আগত বাধুপ্রবাহের সংঘাতে প্রায় অত্যন্ত বড় বৃষ্টি ও 

তুফান উঠিয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে ১০ অংশ পরাস্ত 

মন্রমবাযু শীতকালে বাষুকোণ হইতে এবং ত্ীন্মকালে আগ্রিকোণ 

হইতে প্রবাহিত হয়। 

উত্তর বাণিজ্যবাধুর যে মণ্ডল নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভাহার উত্তরে 

বায়ু সর্বদা নৈর্ধত হইতে প্রবাহিত হয়। এই কারণে তথা" 

কার সকল স্থান “নৈ্ধ'ত বাষুম গুল” নামে অভিহিত। দক্ষিণ 

বাণিজ্য-বায়ুম গুলের দক্ষিণে বাধু সর্বদ! বায়ুকোণ হইতে 

প্রবাহিত হয় বলিম্ন! উহ “বায়ব্যবাযুম গুল” নামে পরিচিত। 

বায়প্রবাহ সম্বন্ধে উপরে যাহা! বলা হইল, তাহা বায়ুর 

সাধারণ নিয়ম বলিয়া জানিবে। এক মাত্র মহাসমুদ্রেই উহ! 

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । পর্বত, মরুতুমি, বন, উপত্যকা এবং 

নগরাদির বাধা বা সাহায্যে স্থান বিশেষে বায়ুর প্রকৃতির অনেক 

বৈক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার সবিশেষ বর্ণন নিশ্রয়োজন । 

আরব দেশের মরুতূমে পসিমুম” নামে এক প্রকার প্রাণনাশক 

উত্তপ্ত বাষু প্রবাহিত হয়। আফ্রিকার নুবিস্ৃত সাহার! 



শশা পীক্সিশী কি পপ ১০০ 

প্রান্তরে এবং অন্ঠান্ত দেশের বালুকাময় মরুভূমিতেও রব 
উত্তপ্ত বাযু উৎপন হুইয় থাকে । 

সমুদ্রতটে দিঁবাভাগে সমুদ্র হইতে ভূমিভাগে এবং রাত্রিতে 

ভূমি হইতে সমুদ্রের অভিমুখে বাষু নিয়ত বহিতে থাকে । ইহার 
বিশেষ কারণ কিছুই নহে। শ্ৃধ্যোদয়ে জল অপেক্ষা ভূমি শীঘ্র 
উত্তপ্ত হয়, সেই হেতু ভূমির বায়ু উত্তপ্ত হইয়! উর্ধে উঠে এবং 
সমুদ্রের শীতল বায়ু সেই স্থান পুর্ণ করিতে তদভিমুখে আকৃষ্ট 

হয়। রজনীতে জল অপেক্ষা ভূমি-ভাগই শীঘ্ব শীঘ্র শীতল হইয়া 
পড়ে, সুতরাং দিবসের বিপরীতে রাত্রিতে ভূভাগের বাধুপ্রবাহ 

সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়। এই বাযুপ্রবাহদ্ধয়ের নাম “সমুদ্র- 

বাষু, ও ভূমিবাযু। সমুদ্রতট ভিন্ন অন্যত্র বাষুর এই প্রবাহ 
অনুভূত হয় না। 

স্থল পদার্থোপরি আহত লোষ্্রের স্ায় বাযুও প্রত্যা বর্তন- 

শীল, এই কারণে বাধুপ্রবাহ পর্বত বা কোন প্রাচীরাদিতে 

আহত হইলে সেই পদার্থ হইন্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে যে 

দিক হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্নদিকে চলিয়া 

ঘায়। বিপরীত অভিমুখে এইরূপে ছুইটী বাযুগ্রবাই পরম্পরে 
আহত হইলে ঘুর্ণিবাষু উৎপন্ন করে। এতদ্রিন কোন এক স্থান 

হঠাৎ বাযুশূন্ত হইলে সেই স্থান পুরণার্থ চতুর্দিক হইতে চঞ্চল 
গতিতে বাযুব আগমন ঘটে; সেই জন্যও ঘুর্ণিবায়ু উৎপাদিত 

হইয়া থাকে। ঘুর্িবায়ুব উৎপত্তিব জন্ত আকাঁশমগ্লে বিদ্যুৎ 

সম্পর্কীয় অন্ত কোন নৈসগ্িক কারণ9 থাকিতে পারে । এই 
ঘুণিবায়ু অল্প পরিসরবিশিষ্ট হইলে প্বুণিধ্বজ” নামে খ্যাত হয়। 
ঝুঁটে বা ভূতের হাওয়া নামেও ইহ| প্রসিদ্ধ। এই বাধুতে 

সময় সময় ধুলিরাশি ও গু পত্াদি স্তস্তাকারে আকাশে উখিত 
হইতে দেখা গিয়াছে, পঞ্জাব প্রদেশে অ্ীগ্মকালে প্রত্যহই প্রায় 
এই প্রকার ধুলিঝড় হইয়া থকে। উত্তরপশ্চিম ভারতের 

অনেক স্থানে গ্রীষ্মের দিনে প্লু” নামক বাযু চগিতে থাকে । 
এই ঘুর্িবাযু ঘুরিতে ঘৃরিতে কথন উদ্ধে কখন বা অগ্রে 

গমন করে। ইহার ধূর্ণন-মগ্ুলের পরিধি পরিসর অধিক হইলে 
প্রায়ই অগ্রগমন ঘরিয়৷ থাকে, এবং সময় সময় তথ্থারা অনেক 

(বস্মমজনক ঘটনাও সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। একদা এক 

শল্পায়তন-ঘুণিবাযু এক রজকের ক্ষেত্র-প্রসারিত কতকগুলি 

বন্দ লইয়া সহআধিক হস্তান্তরে নিক্ষেপ করিষ়াছিল। একদা 

ইংলণ্ডের ক্রয়ঙন্ নামক এক বিশ্তীর্ণক্ষেত্রে একজন রজক অনেক 

বন্ধ শুধ্ধ করিবার নিমিপ্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছ্িল, 'অকক্মাৎ 

এক ঘৃণিবাযু আসিয়া এ সমস্ত বস্ত্র উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্র- 
“নেকটস্থ এক গিরজার চূড়ায় বেত করিয়া দেয়। 

সানান্ততঃ এই বান্ধুর বেগ অত্যন্ত গ্রবল বলিয়া! বোধ হয় 

].  ববায়ুবিজ্ঞান 
না) কিন্ত ইহার ক্ষমতা যে নিতান্ত দামান্ত নহে, ক্তাহা এই 
বায়ু প্রবাহ কর্তৃক ধ্বস্ত অট্টালিকা বা নগরাদির বিবরণী পাঠ 
করিয়া আমর! জানিতে পারি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে এই বাধ এক 
এক সময় এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠে, যে তাহা মনে করিলেও 

সর্বশরীর লোমাঁঞ্চ হয়। কখন কখন নগরোপরি দিয়া এই 

বাঁযু ভ্রমণ করিবার যে দিক্ দিয় প্রবাত হয়, সেই সারীর 

অষ্রালিকার া উপ সমূলে উতৎপাটন্ করিয়া 

শতাধিক হস্ত গ্রস্থ ও বহুক্রোশ দীর্ঘ সমভুম এক বর নির্মাণ 
করিয়া দিয়া যায়। শুনা গিয়াছে, ঘৃণিবাযু-কর্তুক অনেক পুষ্ক- 
রিণীর ঘাট-উৎপাটিত হইয়াছে। বনু্ডা-দীপন্থ ছুর্গের বপ্র ভূমি 
হইতে অক্ঈকবার এই বাধুপ্রভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান 
উড়িয়া গিয়াছে । 

বাঙ্গালা ১২৪৪ অব এই প্রকার ঘুর্ণিবাধু ধাঁপা বেণিয়া- 
ঘাটা হইতে আরম্ত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ-দেশস্থ বেণিয়।পুকুর 

পধ্যন্ত প্রায় আট ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয় এবং প্রস্থ 

গ্রায় অদ্ধপোয়ার মধ্যে ঘর দার রুক্ষ গ্রাহৃতি যেকোন বস্তু 

ছিল, তৎসমুহের সমূলে উন্মুলন ও ধ্বংসস।ধন করে। সেই বায়ু 

কর্তৃক প্রিন্সেপ সাহেবের লবণের ঝুঠি হইতে কয়েকটা 
২* মণের অধিক ভারি লৌহ কটাহ্ উড়িয়৷ গিয়াছিল এবং 

ইষ্টক নিশ্মিত প্রকাণ্ড স্তত্ত ভগ্ন হইয়া দুই তিন শত হস্ত দুবে 

নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে, খুষ্টায় উনবিংশ 
শতাবের শেষ সময়ে, বাঙ্গালায় এইরূপ ছুইটা প্রবল ঘূর্ণবায় 
গ্রবাহিত হয়। উহার প্রথমটী মেঘনাগভ হইতে সমুখিত 

হইয়। ঢাকাসহরের প্রসিদ্ধ নবাঁবগৃহ উদ্ধে উত্তোলন করিয়। 

জলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। অপরটী পশ্চিমবঙ্গে 

ঘটিত হয়। হষ্টইগ্ডিয়া রেলপথের নলহাটী &্েশনের অদূরে 
একথানি “গুড্ম্ টেন” এই বাণুতাড়িত ২ইয়! রেললাহন হইতে 
উদ্ধোন্তোলিত ও বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াচি ল। 

এই ঘু্ণিবাধুব মণ্ডল শতাধিক-ক্রোশ পরিসবব্য।পী হইলে 

প্রকৃত “ঝড়” বলা যায়; ফলতঃ ঝড় মাত্রেই ঘূর্ণিবাু, কেনন! 

ঝড়ের বায়ু সর্দাই “এলো মেলো” বহিয়া থাকে; কখন কোন 

ঝড় তীরের ন্যায় খুভাবে একদিকে গমন করে না) সকলেই 
ঘূর্ণন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সেই সময়ে যে কিছু পদার্থ 

তাহার সম্মুথে গড়ে তাহারও গতি এ ঝড়ের ন্যায় হুইয়। 
থাকে। ঘূর্ণনের মণ্ডল সময় বিশেষে ছোট বা বড় হইতে পারে) 
কিন্ত সকল ঝড়ের স্থুলগতি প্রায় একই প্রকার। বায়ুর এই 
ধর্মানুমারে ইহাকে “বাতাবর্ত” বলা যায়। | 

এই ঝড় অনিয়মে অর্থাৎ যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে গমন 

করিতে পারে না; চন্ত্র বা হুধ্যের গতি যে প্রকার স্থিরনিয়মে 



নিষ্পর হয়, ঝড়ও সেই প্রকার এক অথগুনীয় নিয়মের অধীন) 
নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের সকল ঝড় পূর্ব্ব হইতে উত্তর ও পশ্চিম 
দিয়া ঘৃরিতে ঘৃরিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, ও নিরক্ষবৃত্তের 
দক্ষিণে ঘে সকল ঝড় উখ্িত হয়, তাহ! পশ্চিম হইতে উত্তর ও 

পূর্ব দিয়া ঘূরিতে ঘূরিতে দক্ষিণে প্রস্থান কবে। কোন কোন 

ঝড় এই প্রকারে কিয়ন্দর অগ্রগমন করিয়া মগলাকারে 

প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু এ পধ্যস্ত যত ঝড় দৃষ্ট হইয়াছে, 
তাহার কোনটায় ইহার অন্যমত অনুভূত হয় নাই। 

বাধুগতির এই নিয়ম জানা থাকিলে নাবিকর্দিগের পক্ষে 

অনেক সময় অত্যন্ত উপকার দশে; কেননা তন্বারা তাহারা 

অনায়াসে ঝড় হইতে পলায়নপুর্বক অন্য স্থানে পোত ও 

আম্ম-রক্ষা করিতে পারে। অনেক নাবিক এই বিদ্যার 

সাহায্যে ঝড়ে জলমগ্ন না হইয়া! বহুদিবস সাধ্য পথ আত অল্প 

দিনের মধ্যে ভ্রমণ কারয়াছে। উড়িষ্যায় জগন্নাথযাত্রী লইয়৷ 

সর্জন লরেন্স নামক একখানি জাহাজ বঙ্গোপসাগর দিয়! 

গমন করিতেছিল। কাপ্ডেনের অবিমুষ্যকারিতায় উহা 

ঝড়ের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যায়। প্রথমে জাহাজরক্ষার জঙ্ত 

নাবিকেণা যাআাদগকে সমুদ্রগভে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হহইয়া- 

ছিল। ১৯০২ পুষ্টাবে এ্রন্ধূপ একখান জাহাজ জাপানযা ণী 

লইয়া! কলিকাতা হইতে খেঙ্গুন বন্দপ[ভিমুখ প্রধাবিত হন 

বঙ্গোপন।গঞ্জ উত্তরণ করিতে করিতেহ এক ভানণ ঝটিকার 

আঘাতে তাহা দাঁদণসমু্ধ তা।ড়ুত হহয়া ভারত মহাসাগর 

মাদাগান্কা্ বাপের অদূরে পরি9লত ২ইরাছিল। 

রথচক্রের ঘুর্ণনবালে তাহার পারাধর বেগ নাভিদেশ অপেক্ষা 

অধিক্ দ্রুত বাঁলরা অন্থমিত হয়, [কিন্ত বাধুর দূর্ণনসময়ে ঠিক 

তদ্দিপবীত ফল প্রত্যক্ষ করা বায়; ঝটকামগুলেব পরিধি যে 

বেগে ঘূর্ণন করে, তাহাৰ মধ্যভাগে তদপেক্ষাক্স গুরুতর বেগ 

বোধ হয়। এস তে? ঝডের সমঞ্জে যে স্থানে ঝটিকামণ্ডলেব মধ্য 

ভাগ আসয়। উ ,হ৬ ত্য, সেহ স্থানেই ভয়ঙ্কর উপদ্রব ঘটে। 

বাতাব,র ৭।স সর্ধঞ সমান হয় না। ওয়েস্ট -ই্ডিভ্ 

প্রদেশে ৭৮ শত, কখনও দশশত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপিযা ঝড় 

বাহয়াছে। ভারতসঘুদ্রে ৪8৫ শত ক্রোশ ব্যা(পয়া সর্বদা 

ঝড় হ্য়। চীনসমুদ্রে এই ব্যাস সঙ্কীর্ণ হইয়। ১ শত বা ১॥০ 

শত ক্রোশ হহয়৷ থাকে । 

বাতাবন্তের গতিবিবয়েও বিশেষ কোন স্থিরতা নাহ । প্রতি 

ঘন্টায় ৭ হইতে ৫* ফ্্যোতিষী ক্রোণ পধ্যন্ত স্থানে ঝড় ভ্রমণ 

করিতে পারে। 

*ঝড় ভূভাগে প্রবাহিত হইলে পর্বত, বৃক্ষ, বাটা ও প্রাচী- 

রা্দিদ্বার| অবরুদ্ধ হইয়া ত্বরায় বিপথে নীত ও নিস্তেজ 'প্রান্ত হয়; 
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বায়ুবিজ্ঞান 

সমুদ্রে তদ্রপ কোন বাধা না থাকাতে, অনায়াসে বহুদূর পথ্যন্ত 

শ্রমণ করে এবং তথায় আপন ধন্ম ও লক্ষণ উত্তমরূপে প্রচার 

করিয়া থকে । এই হেতু নাবিকেরা সমুদ্রে ঝড়ের ধর্শ-নিক্পণার্থ 

যেরূপ অবকাশ প্রাপ্ূু হয়; স্থলদেশস্থ মনুষ্যেব সেরূপ স্থাব্ধা 

হয় না) রেডফিল্ড, রীড, পিডিংটন এবং মধ গ্রাভতি যুঝোপীয়গণ 

(বিশেষ ষত্রে বাতাবর্তের ধন্ম নিরীগপণে কৃতকাধ্য হহসাছিলেন। 

সমুদ্রের যে স্থান দিপা বাতাবপ্ত প্রবাহিত হম? তথাকাব 

জল অন্তত্রাপেক্ষা ২০।১৫।৫* হাত, কখন৭ বা তদ্দিগুণ ব! 

[তন গুণ উচ্চে উচিত হইয়া ঝড়ের সহিত ভ্রমণ করণে 

এ উঁখিত বারির নাম “বাতীবর্তকল্পোল।” জাহাজের পক্ষে 

৩০ সালের ঝড়ে অনেক জাহাঞ্জ 

এই কল্লেলে আবোহণ করিয়া সমুদ্রবন্ম ছাড়িয়া গঙ্গা-সাগর- 

দরীপেব মণাস্থ বুঙ্াগ্ে উপস্থিত হইয়াছিল । 

হখার উঠউদদিকে থে তরঙগায়িত জলের আত উৎপন্ন হয়, 

কহে। “হ স্বভাব জ্ঞাত 

ইহ] অত্যন্ত অনিষ্টকন। 

তাহাকে বা তাবু আত” জী. 1 

থাকা নাবিকধিগের এক আবশ্তক | 

পৃথিবীর সব্বএই বাতা5ও হইয়া থাতো এপ্ত বলোপসাগর, 

মরিচ দ্বীপের নিকটস্থ ভারতসমুদ্র, চীন ৪, এবং কারিবীয় 

সমুদ্রে হহার প্রকোপ থে প্রতঠার দেখা 19. এগ সার তদ্ধণ 

হয় না, এহ হেতু উক্ত কয় হানকে ভূ! 'এগিরা বাতাবন্- 

মণল” বালরা নাকে । 

ব্াবণ্ডের সময়ে খুভমুভঃ মেঘ-গ74, বিছাৎ বিকাশ ও 

প্রচুর বাধিবর্ধণ হইয়| থাকে, ইহাতে বৌ? হম বিদ্যুতের সহ্তি 

বাতাবর্তের কোন বিশেষ সধন্ধ আছে। 

ঘে বুণিখাযুতে ধুলি্বজ উতৎ্প্ন ভয়, গাথা সমুদ্রে প্রবাহিত 

হইলে উ/স্্ষ দল[কর্ষণ করিয়। জলপ্তশ্ত উদ কর়ে। 

সুপ্রের বেস্থানে জনপ্তম্ত উৎপন্ন হয, হার উপরিভাগে 

মেঘ থাকে । প্রথমে প্রবল থুণিবাথু উপাত হইরা তথাকার 

জল আন্দোলিত করে এবং চারি পার্থে তরগ সমুদয় সেইস্থানের 

মধ্যভাগে দ্রতবেগে আনীত হয়। তাহাতে প্রভূত জগ ও 

জলীয় বাম্প আবলম্বে রাণাকত হহয়া উঠে, এবং বাম্পময় একটা 

শুগ্ডাকার স্তন্ত উৎপন্ন হইয়া উদ্ধাদিকে ডাঁখত হয়। মেখ 

হইতেও এ্রন্ূপ আর একটা শুণড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত 

স্ংযু্ত' হুভয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেস্থানে উভমু শুগডের সংযোগ 

হয়, সে স্থানের বিস্তার দুহ তিন ফুট মাএ। শুনা যায় যে সময় 

জণন্তস্ভ উৎপন্ন হয়, তখন এক প্রকার গম্ভীর শব্ধ শ্রণত 

হহতে থাকে । 

নকল জলন্তস্ত সমান দীর্ঘ নহে, এক একটা দেধ্যে ননাধিক 

১৭৫০ হাত পধ্যস্ত হয়। উহার পাশ্বদেশ যেমন ঘোরাল 



পি শি ক আসিস একি টু 

দেখায়, মধ্যভাগ সেরূপ নহে। ইহাতে বোধ হয়, উহা শুন্তগর্ভ 
অর্থাৎ ফাপা। এই স্তস্ত সতত একস্থানেই স্থির থাকে 

না; বাযুর গতি অগ্ুমারে সেই দিকেই চলিয়া যায়? কিন্ত 
কখন কখন বায়ু না বহিলেও ইতস্তত: চলিতে থাকে। যদ্দি 

উহার উর্ঘ ও 'অধোভাগের বেগ সমান ন| থাকে, তাহা হইলে 

উহা ক্রমশঃ হেলিয়াঁ পড়ে ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তখন 

তাহাতে যে.বাম্পরাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়৷ বাষুর সহিত 

মিলিত হয়. অথবা সমুদ্রের উপর বৃষ্টির আকারে বধিতে থাকে। 

জলম্তস্ত কতক্ষণ থাকে, তাহার নিশ্চয় নাই । কোন কোনটা উৎ- 

পন্ন হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অস্তহিত হয়, কোন কোনটা 

প্রায় এক ঘণ্টা কাল পধ্যন্ত নষ্ট হয় না। আবার কোন কোনটা 

উৎপর হইয়া কিঞ্চিংকাল দৃষ্টিগোচর থাকে, পরে আপনিই 

তিরোহিত হয় এবং পুনর্বার আবিভূতি হয়। [ জলস্তস্ত দেখ। ] 

বায়ুমগুলের বিব্ধিতথ্য পরিজ্ঞাপক যন্ত্র 

বাযুমগ্ডলের শৈত্যোঞ্চতামাননির্ণয়, আর্দরতা-পম্যবেক্ষণ, 

বায়বীয় গুরুত্ব ও চাপনির্ণয়, বাযুপ্রবাহের দিউ নির্দেশ, উহ্থার 

গতিবিধিনিণয় বৃষ্টি ও তুষার-সম্পাতের পরিমাণনির্ণয়, মেঘের 

প্রকারভেদ, পরিমাঁণ ও গতিনির্দেশ গ্রতৃতির উপর ব্যবহারিক 

মিটয়রলজী বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে। ১৫৫৩ খুষ্টান্দের প্রারন্ত 

হইতেই যুরোপে সহস্র সহস্র ব্যপ্চি প্রাগুক্ত বিষয়ে মনোনিবেশ 
করেন। যুরোপীয় লোকের! স্বভাব্তঃই বাণিজ্যপ্রিয়। জল 

পথে বাণিঙ্গ্য করিতে হইলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বায়ুর গতি প্রভৃতির 

পরিজ্ঞান সবিশেষ প্রয়োজনীয় । ১৫৫৩ খুষ্টাৰে টাঙ্কানীর গ্র্যা্ 

ডিউক দ্বিতীয় ফাডিনাও্ড বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লুইগী এন্টিনরীর 

(1,910 061092) তত্বাবধান জন্য ইটালীতে এ সন্ধে একটা 

কাধ্য-বিভাগ সংস্থাপন করেন। তৎপরে খুষ্টীয় উনবিংশশতাবীতে 

জগতের নকল খণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করার বিশাল উদ্যম পরিলক্ষিত 

হয়, তখন এ সম্বন্ধে আরও বুল বিষয়ের সুক্ষ গবেষণা হইতে 

থাকে। র্রাত্রিকালে সৌরপার্থিব তাপের বিরকির্ণাতিশয্য, 

দিবাভাগে সৌরকিরণবিকিরণাধিক্য, নভোমণগ্ডলের জ্যোতিশ্ময় 

দৃশ্তাবলী, বাযুস্তরের ধূলিকণা এবং উহার রালারনিক উপাদান 

প্রভৃতি বুল বিষয়ের গবেষণার নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্রাদির 

আবিষ্কার আবশ্যক হইয়! পড়ে এবং সেই অভাব মোচনের জন্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ পরি শ্রমে ও বুদ্ধিকৌশলে কয়েক্টী বায়ুমান 
যস্ত্রের আবিষ্ষীর করেন। এস্থলে কতিপয় প্রধান ও অতি 

প্রয়োছনীর যন্ত্রের নামোল্পেখ করা যাইতেছে । 
(১) থারমোমিটার (1)0:0)0809661, )-_বাযুর উত্তাপ ও 

শৈত্যের পরিমাণ মাপের নিমিত্ত এই ঘগ্র ব্যবহত হয়। 
(২) বারোমিটার (82519219691) এই যস্ত্রে বাধুর ভারিত্ব 

নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা বল বিষয় অবগত 
হওয়| যায়। ইহাতে মেধ, বুষ্টি ও ঝটিকাদি সমন্ধে অনেক তথ্য 

জানা যাইতে পারে। যে সকল তরল পদার্থের গুরুত্ব বিনির্ণীত 

হইয়াছে, তাহার যেকোন পদার্থদ্বারাই ব্যারোমিটার নির্িত 
হইতে পারে। জল, গ্লিসিরিন ও পারদ অনেক সময়ে ব্যারো- 

মিটার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পারদই ইহাতে সাধারণতঃ 

ব্বঘত হইয়া থাকে। ১৬৪৩ খুষ্টান্দে গ্যালিলিও'র ছাত্র 

টেরিসেলী (11570166119) ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন । 

এনিরয়েড ব্যারোমিটার ( 401919 8190)969: ), ওয়াটার 

ব্যারোমিটার ও গ্লিসিরিন্ বারোমিটার নামে ত্রিবিধ ব্যারো- 

মিটারের উল্লেখ দেখা যায়। 

(৩) এনিমোমিটার (4807020169৮ )--এই যর দ্বারা 

বাষুর গতির মাপ হয়। ডাক্তার লিও €1)7 1704 ) ও 

ডাক্তার রবিনসনের (1). 1$১)029809 ) নিম্মিত এনিমোমিটার 

বর্তমান সময়ে সুগ্রচলিত | 

(৪) হাইগ্রোমিটার (17)£099)৩6")--এই যন্বারা 

বায়ুর আদ্রতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। স্কোয়াকহোফার 

(301,৯৮0: ) বা স্বেনসনের (১%০১০০ ) প্রস্তত যদ্থুই 

এখন ব্যবধত হইতেছে। 

(৫) রেইনগঞ্জ (4১৫৪০ )--এই যন্ত্রে বৃষ্টিপাতের 

পরিমাণ নির্ণীত হয়। তুষারপাতের পরিমাণ নির্ণয় করণার্থও 

এতাদৃশ যন্ত্র আছে। 

(৬) এয়ার পম্প ( &1 00000) )-_বাধুনিষাশন যন্ত্র। এই 

য্ত্র্ধার৷ বাযুপূর্ণ পাত্রের বাহু শুগ্ত করা যায়। 

(৭) ইভাপেরোমিটার (40%21)070206667 )_--উদগতবাম্প 

পরিমাপক। এই যঞ্ত্রের দ্বারা উদগতবাম্পের পরিমাণ 

স্থিবীরূত হয়। 

(৮) সান-সাইন-রেকর্ডার (310-30239 1০97497)--- 

এই যন্ত্বারা সুধ্যকিরণের পরিমাণ নির্ীত হয়। জর্ডান সাহেব 

এই যন্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়া ফটো গ্রাফিক সান-সাইন-রেকডার 

নামক একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্ধার করিয়াছেন । 

(৯) নেফোস্কোপ (601)০3০০%৩ )--মেঘ ও অন্যান্ত 

ঘনীভূত বাপ্পের গতিবিনির্ণয়ের নিমিত্ত এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়। 

মার্ভিন (11571 ) সাহেবের নির্মিত যন্ত্রই প্রসিদ্ধ। 

(১০) ডাষ্ট কাউন্টার (7)৮-০০৬১৮০/)--বায়বীয় ধুলি- 

'খ্য| নির্ণায়ক যন্ত্র। এডিনবর্গের মিঃ জোহন এইটকিন 

(90 4100) ইহার আবিষ্কারক । 

এতগ্যতীত প্রাক্কতবিজ্ঞানের বিষয় পরীক্ষার্থ আরও অনেক 

স্তর বায়ুমণ্ডলের বিবিধ তথ্য জ্ঞাপনে ব্যবহত হইয়া থাকে । 



নি ররর সাপটি 

বেগ হে) বাজারে বায বো বা তি 
বায়ুবেগযশস্ (জী) বাযুপথের ভগিনী । (কথাসরিৎ ১৮১৫৩) | * 

১ আচাধ্যতেদ। ( জৈনহরি ১৪৬1২।৭ ) 

বাযুষ (পুং ) মতস্তবিশেষ, কালবসমাহ। গুধ-বৃহণ, বলকর, 

মধুর ও ধাতুবর্ধক। 

শবাযুষে। বৃংহণো বুষ্যো মধুরো ধাতুবর্ধীনঃ |” (রাজবল্লত ) 

বায়ুসখ (পুং) বায়োঃ সখ। (রাজাহং সথিত্যষ্টচজ। প| 

৫181৯১ ) ইতি টচ্। ১ অগ্রি। (ভরত) 

বায়ুসখি (পুং) বায়ুঃ সখা যণ্ত, ইতি বিগ্রহে উচ১সমাসাভাবঃ | 

( অনড. সৌ । পা ৭1১৯৩ ) 
ইতি অনডাদেশঃ। অগ্নি। (অমর) 

নু (পুং) বায়োঃ সমুঃ। বাযুপুত্র হনুমান। ২ ভীম। 

(পুং) বারুদেশ, বাযুস্থান, যেস্থানে বাঁযু বহমান থাকে । 

বাযুহন্ (পুং) ধাষিভেদ, মহধি মক্কণকের ওয় পুত্র ॥ ইহা্ধের 

জন্মবৃত্তান্ত এই, একদা মহবি মঙ্কণক সরস্বতী জলে অবগাহনাস্তর 

এক সর্বাঙ্গন্ন্দরী বিবসনা নারীকে সেই সুনির্মল জলে নান 

করিতে দেখেন ; তাহাতে সেইখানে তাহার রেতঃপাত হয়। 

তিনি এ রেতঃ একটা কুস্তমধ্যে স্থাপন করিবামাত্র উহ! সপ্তধা 

বিভক্ত হইয়া বাযুবেগ, বাষুবল, বাযুহাঃ বায়ুমগুল, বায়ুজাল, 

বাধুরেতাঃ ও বাধুচক্র নামক সাতজন মহর্ষির উৎপত্তি হইল। 

বাঁয়ুহীন | ব্রি) ঝাযুশূন্ত, শারীরবামুর প্রভাবরহিত। 

বায়োধন (তরি) বয়োধস্ ইত্্) সম্বন্ধীয় । (কাত্যাশৌ ৪1৫1১৫) 

বায়োবিষ্ঠিক (€পুং ) বয়ে ( পক্ষীবিষয়ক ) বি্ভার আলো- 

চনাকারী। 

বাধ্য ( পুং) বধ্যপুত্র, সত্শ্রবাঃ ( খক্ ৫17৯1 / 

বাষৃভিভূত (ত্রি) বারুনা! অভিভূতঃ। বাযুগ্রস্ত, বাযুদারা 

অভিভূত, বায়ুরোগী । 

বাঘাস্পদ (ক্লী) বাধুনামাম্পদং সঞ্চরণস্থানং। আকাশ। 

বার্ € ক্লী) বারয়তী বুঞ্-ণিচ৬ কিপ্। ১ জল। (অমর ) 

“উচ্চা চত্রথু পাতবে বার্” ( খক্ ১/১১৬।২২ ১ 

২ সুসজ্জিত ভাবে অবস্থান, জাকজমক দেখান । 

প্বার্ দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায় ।” (বিদ্যান্' ) 

বার (পুং) বারয়তি ব্রিম্তে বেতি বৃণিচ৬ অচও বৃ-ঘঞ্বা। 

১ সমুহ, রাশি। 

*একৈকশ্চাপি পুরুষস্তৎ প্রষচ্ছতি ভোজনম্ । 

স বাঁরো বছভিবর্ষৈর্ভবত্যন্থতরো নরৈঃ ॥” (ভারত ১/১৬১1৭) 

২দ্বার। ৩হর। ৪ কুবজবৃক্ষ ( 40))7121761)63 85978 ) 

৫ক্ষণ। ৬ সুত্যার্িবাসর, সুষ্যাদির দিনকে বার কছে। বার 

৭টী, জবি, পোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। সাবন 

ঘনের নায় বারের গণনা হইয়া থাকে। স্ৃধ্যোদয় হইতে; 

টিকিক্ঞ্পাস্ নার রা ০ বাব ডি রল-্্প 
্ ০০ ০ থা ৩০৯০ 

পন ৯ রি 

বারের আরস্ত ধরিতে হইবে। অশৌচাদি নিবৃত্তি প্রত্থৃতি 

ুর্ধযোদয় হইলেই হইয়া! থাকে। সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে 

যদি কাহারও মৃত্যু হয় বা কেহ জন্মাদি গ্রহণ করে, তাহ! হইলে 

তাহ! সাবনান্ুসারে পূর্ববদিন ধরিতে হইবে । ুধ্যোদয়ের পর 

হইতেই তদ্দিন ধরিয়া লইতে হয়। 

*সাবনদিনবৎ বারপ্রবৃত্তিঃ হুর্যোদয়াবধিরেব । 

ুর্ধ্যসিদ্ধান্তে_ 
সৃতকাদিপরিচ্ছেদে দিনমাসাব্দপাস্তথা । 

মধ্যমগ্রহতৃক্কিশ্চ সাবনেন প্রকীত্তিতাঃ ॥ 

অত্র দিনাধিপন্ত রব্যাদের্ভোগ্যং দিনং বাররূপং সাবন* 

গণনোক্তং ব্যবহীরতো ভাদৃগেব। তিথিবিবেকেখপি ভবতু 

বারযোগে ব্যস্তাতিথেগ্রহণং তন্ত দিনছয়েইসম্তবাদিত্যুক্তং সাঁবন- 

দিনমাহ ৃত্যসিদ্ধাস্তঃ--উদয়াছিদয়ং ভানোভৌমসাবনবাস
রাঃ।” 

(জ্যোতিস্তত্ব ) 

রবি প্রভৃতি গ্রহের ভোগ্য দিনহ তত্তৎ নামে অভিহিত 

হয়, অর্থাৎ বুবিগ্রহের ভোগ্যদিন রবিবার এবং চন্ত্রগ্রহের 

তভোগ্যদিন সোমবার ইত্যা্দিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। 

এইরূপে রবি প্রভৃতি সাতগ্রহের ভোগ্য দিন সাত, সুতরাং 

বারও সাতটা হইয়াছে । এই সাতটা বারের মধ্যে সোম, শুক্র, 

বুধ ও বুছস্পতি এই চারিী বার শুভ এবং রবি, মঙ্গল ও শনি 

এই তিনটা বার অস্ত5, সুতরাং শুবাবে সকল শুতকর্ম করা 

যাইতে পারে এবং অশুভবারে মঙগলজনক কাঁধ্যমাত্রই নিঁষন্ধ। 

এই সকল বারের দিবা ও রাত্রিভাগের মধ্যে যে এক একটা 

নির্দিই অশুভ সময় আছে, তাহাকে বারবেলা ও কালবেলা 

কহে, দ্রিবাভাগের মধ্যে যে নির্দি্ট অশুভ সময় তাহাকে বার- 

বেলা এবং রাত্রিকালে যে অশুভ সময়, তাহাকে কালবেলা 

কহে। এই নির্দিষ্ট সময় যথা-_রবিবারের চতুর্থ ও পঞ্চম 

যাঁমার্ধ ( দিবামানের অষ্টভাগৈকভাগকাল ) বারবেল। এবং 

এইরূপে সোমবারের দ্বিতীর় ও সপ্তম যামাদ্ধি,। মঙ্গল- 

বারের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় যামাদ্ধ, বুধবারের তৃতীয় ও পঞ্চম যামাদ্ধ, 

বৃহস্পতিবারের সপ্তম ও অ্ুম যামাদ্ধ, শুক্রবারের তৃতীয় ও 

চতুর্থ যামাদ্ধ এবং শনিবারের প্রথম, ষষ্ঠ ও অষ্টম যামাদ্ধ 

বারবেলা । এই বারবেলায় কোন কর্ম করিতে নাই, ইহা 

সকল কর্দধে নিন্দিত। কালবেলা যথা--রবিবারের রাত্রি- 

কালের ষষ্ঠ যামাদ্ধ, সোমবারের চতুর্থ যামার্ধ, মঙ্গলবারের 

দ্বিতীয় যামাদ্ধি, বুধবারের সপ্তম যামাদ্ধ। বৃহস্পতিবারের পঞ্চম 

যামা্ধ, শুক্রবারের তৃতীয় যামাদ্ধ এবং শনিবারের প্রথম ও 

অষ্টম যামার্ধ নিন্দনীয় অর্থাৎ রাত্রিকালে এই সকল সময় 

পরিত্যাগ করিয়। শুভকাধ্য করা উচিত । এই কালবেলাকে 
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কালরাত্রিও কছে। এই বাঁরবেলা ও কালবেঙায় যাত্রা করিলে 

মৃত্যু, বিবাহ দিলে বৈধব্য, ব্রতানুষ্ঠানে ত্রহ্মবধ হইয়! থাকে), 

স্থুতরাং এই সময়ে সকল কর্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় |* 

সাঁরষংগ্রহ মতে, স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শন কালে বার 
অনুসারে ফল হইয়া থাকে £-_ 

“আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা। 

বেগ্া মঙ্গলবারে চ বুধে সৌভাগ্যমেৰ চ | 
বৃহন্পত পততিঃ শ্রীমান্ শুক্রে পুত্রবতী ভবেৎ। 
শনৌ বন্ধ্যা তু বিজ্ঞেয়া প্রথমন্ত্রী রজস্বলা ॥” ( মথুরেশ) 
রবিবারে বিধবা, মোমবারে পতিত্রতা, মঞ্গলবারে বেশ্যা, 

বুধবারে সৌভাগ্যবত্তী, বৃহস্পতিবারে পতি শ্রীমান্, শুক্রবারে 
পুরনবতী এবং শনিবারে বন্ধ্যা। 

কোঠীপ্রদীপে প্রতি বারের ফলাফল নির্ণীত হইয়াছে। 

রবিবারে জন্মিলে জাতবালক ধর্ধার্থী, তীর্ঘপৃত, সহিষ্ু, প্রিয়বাদী 
ও অন্পদ্রব্যে ধনী হইয়া থাকে । সোমবারে জন্ম হইলে কামী, 
সত্রীগণের প্রিয়দর্শন, কোমলবাঁক্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। মঙ্গলে 

ক্রুর, সাহসসম্পন্ন, ক্রোধী, কপিল অথবা শ্ঠামবর্ণ, পরদারগামী 
ও কৃষিকর্মান্তুরক্ত হইয়া থাকে। বুধবাবে জন্ম হইলে বুদ্ধিমান্, 
পরদারপরায়ণ, কমনীয় শরীর, শাস্তার্থের পারগামী, নৃত্যগীত- 

প্রিয় ও মানী হয়। বুহম্পতিবারে জন্মফলে বালক অশেষ 

শান্জুবেত্ত।, হুন্দরবাকাবিশিষ্ট, শান্ত প্ররুতি, অতিশয় কামী, 

বভপোষণকর, দৃঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৃপালু হইয়া থাকে । শুক্র- 
বারের ফলে জাত বাঁলকের প্রকৃতি কুটিল হয়। সেই বালক 

দীর্ঘগীবী, নীতি-শাস্ত্রবিশারদ ও নারীগণের চিত্তহারী হইয়া 

থাকে । শনিবারে জন্ম হইলে, দীন, কৃতদ্র, প্রবাসী, কলহপ্রিয়, 

মুখরোগী ও কুবৃত্তিকুশল হয়। 

ফলিত জ্যোতিষে মাসের তারিখ ধরিয়া বার অবধারগ 

করিবার সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে । এ বার গণন! সঙ্কেত শকাবব 
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* “মিতেন্দুবুধজীবানাং বার।ঃ সর্বত্র শোভনাঃ। 

ভানুভূহতমন্দানাং শুভকর্মতথ কেষপি ॥ 

রূবৌ বর্জং চতুঃ পঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়ং তথ|। 

কুজে ধষ্টত্বয়ঞচেব বুধে বাণভৃতীয়কম্ ॥ 

গুঁরৌ সপ্তাষ্টকফেব ত্রিচত্ব(রি চ ভাগষে। 

শনাবাদযঞ যষ্ঠধ শেষঞ্চ পরিবর্জয়েৎ | 

রবৌ যষ্ঠং বিধো বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্। 

বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভূগুবারে ভৃতীয়কম্। 

শনাবাদাং তথ। চাস্তাং রাত্রৌ কালং যিবর্য়ে। 

ধাত্রায্াং মরগং কালে বৈধব্যং পাণিগীড়নে । 

ব্রতে ব্রদ্মষধঃ প্রে[ক্তঃ সর্ধ্বকর্মুহু তাং ত্যজেৎ।*(জে]াতিধদারমংগ্রহ) 

সন বা খুষ্টাব গ্রতৃতি অবলঘনেও নিরূপিত হইতে পারে। 

নিয়ে বার নির্ণয়ের কএকটা উপায় উদ্ধৃত হইল। 
শকাব্ান্থুসারে বার গণন1--যে শকাঝের যে মাসের যে 

দিবসের বার জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকাবের অঙ্ক 
ংখ্যার সহিত সেই শকাষধের অন্কের চতুর্থাংশ যোগ করিয়া 

তাহাতে নিক্নলিখিত মাসাঙ্ক ও সেই মাসের দ্িনসংখ্যা এবং 

অতিরিক্ত ২ দুই যোগ করিয়! যে সমষ্টি হইবে তাহাকে ৭ দিয়া 

হরণ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই বার সংখ্যা 

জানিবে। অবশিষ্ট ১ থাকিলে রবিবার এবং ২ থাকিলে সোমবার 
ধরবে ইত্যাদ। 

যদি শকাব্দের চতুর্থাংশ পূর্ণাঙ্ক না হইয়া ভগ্রাঙ্ক হয়, তাহ! 

হইলে সেই ভগ্নাঙ্কের পরিবর্তে ১ ধরিয়! লইতে হয়। যেমন 

শকাব্ব ১৭৯৯, ইহার চতুর্থাংশ ৪৪৯৪৯; এরূপ না ধরিয়া 

উহার পরিবর্তে ৪৫* ধরিয়া লইবে। আর যে শকাবের 

চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্ক ন! হয়, সেই শকাব্দের কেবল ভাদ্রের ৬ এবং 

আশ্বিনের ২ ছুই মাপাঙ্ক ধরিতে হইবে, নচেৎ পার্বলিখিত ভাদ্র 

ও আশ্বিনের পূর্বনিদ্দিষ্ট মাঁসাঙ্ক যোগ দিনা গণন] করিলে অস্ক 

মিলিবে না। গণনাতে যদ্দি কখনও ভূল হয়, তাহা হইলে 

১ বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে। 

মাসাহ * 

উদাহরণ যথা--১৭৯৯ শকাবের ৩১এ চৈত্র কি বার হইবে? 

এরূপন্থলে শকাব সংখ্যা ১৭৯৯ ও তাহার চতুর্থাংশ ৪৫০ 

অতএব শকাধ ১৭৯৯+তাহার চতুর্থাংশ ৪৫*+মাসাঙ্ক ৬+ 
দিনাঙ্ক ৩১+ অতিরিক্ত ২-২২৮৮) ইহাকে ৭ দিয়া হরণ 

করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং ১৭৯৯ শকের ৩১এ চৈত্র 

শুক্রবার জানা গেল। 

সনের হিসাবগণনা--শকাব্দের ন্যায় সনেও সনের 

চতুর্থাংশ মাসাঙ্ক, দিনাঙ্ক ও অতিরিভ্ত ২ যোগ করিবে। পরে 
পূর্বোক্ত প্রপ্রিয়ানুনারে বার উপলব্ি হইবে; কিন্তু যে দনকে 
৪ দিয়া হরণ করিলে ১ বাকী থাকে (যেমন ১২৮১, ১২৮৫ 

* “খনয়নরসনেত্রং শৃন্যনেত্রেযু শৃন্যম্। 

বিধুকরযুগষট্কং মনিকং ন]দ্ ফরবাহ্বমূ॥ 

যুগহরণসমাণ্টো। বৎসয়ে সিংহ আসবে 

কতক সহরেরর্বারবোধে |" 



ঘায়কীর 
্রতক্পুা 

করিয়। লইতে হইৰে। 

উদ্লাহছরণ যথা--১২৮৪ সালের ৩১এ চৈত্র ফি বার? সন 

১২৮৪+ তাহার চতুর্থাংশ ৩২১+মাসাহ্ক ৬+দিনাঙ্ক ৩১7 

অতিরিক্ত ২১৬৪৪) ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ বাকী 

রহিল। অতএব উত্তর হইল শুক্রবার । 

ইংরাজী সালের সংখ্যাতেও তাহার চতুর্থাংশ এবং পারব 

লিখিত মাসাস্ক দিনাক্ক ও অতিরিক্ত ৬ অঙ্ক যোগ করিলে যাহা 

হয়, তাহাকে ৭ দরিয়া হরণ করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে 

রবিবার হইতে গণন! করিয়া যে বার হয়, সেই 
জানুয়ারী--* 
ফেব্রুয়ারী__৩. বার হইতে ইংরাজী বৎসরকে ৪ দিয়া হরণ 

মাঁচ্চ--৩ করিলে ঘদদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহা 

রা হইলে সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস লিপ- 

ভুন-_ ইয়।র হয় অর্থাৎ তাহা ২৮ দিনের পরিবর্তে 

জুলাই-_-৬ ২৯ দিনে গণিত হয়। উক্ত লিপ্ইয়ার 

রি .. বৎসরে মার্চ হইতে ডিসেম্বর পর্্ত দশ মাস 
তি অতিরিক্ত ৬ যোগ করিতে হইবে না। 
অতেম্বর-_৩ উদাহরণ যথা-_ইংরাজী ১৮৭৭ খৃষ্টাবের 

ডিসেম্বর-_-৫ ২৭এ মার্চ কি বার হইবে ? অন্থাঙ্ক ১৮৭৭4 

চতুর্থাংশ ৪৭*+মাসাঙ্গ ৩+দিনাঙ্ক ২৭+অতিরিক্ত ৬. 

২৩৮৩) উহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট ৩ থাকে। 

অতএব পরদিন মঙ্গলবার হইবে। 

৭ আবরণ। ৮ দল । ৯ কাল। যেমন বারংবার । ১* শিব। 

১১ নদী বা সাগরাদির পার। ১২ লেজ। (ক্লী) ১৩ মদির|- 

পাত্র। ১৪ নিবারণ। ১৫জল। ১৬পিত্ব। ১৭কাল 

কেশ। (খক্ ২৪৪) (ব্রি) ১৮ বরণীয়। (খক্ ১১২৮৩) 

( দেশজ ) ১৯ দ্বাদশ, ১২ সংখ্যা । ২০ অর্ধ পৃষ্ঠা । 

বার, একজন প্রাচীন কবি। 

বারক (তরি) বারক্সতি বৃ-ণিচ২ল্। নিবারক, নিষেধক, 

প্রতিবন্ধক । (ব্লী) ২ কষ্টস্থান। ৩ বালা । ৪ ত্রীবের। 

(পুং) ৫ অশ্ব। ৬ অশ্বভেদ। ৭ অশ্বগতি। 

(মেদিনী। কে, ১৩১) 

বারউড়ানী (দেশজ ) বহির্গমন (4 *০119/,) 
বারকন্যকা (স্ত্রী) বারনারী, বেশ্তা। (দশকুণ ) 

বারকিন্ (পুং) বারকোহস্তযস্তেতি ইনি। ১ প্রতিবাদী, 

প্রতিরোধক, শক্র। ২ সমুদ্র । ৩ চিত্রাশ্থ। ৪ পর্ণাজীবী, যে 

সন্ন্যাসী পাতায় জীবিকা নির্বাহ করে। 

বারকীর.(পুং ) বারে অবদরে কীলতি বঞ্াতি কৌতুকার্থং রজ্জা 

প্রেযা বা কীল-ক, লম্ত রত্বম্। ১ শ্তালক। ২ বারগ্রাহী, 

এড] 

ত্যাদি) সেই সনের ভাত্রে ৬ ও আশ্গিনে ২ মানস্ান্ক যোগ 

বারণসী 

বেধ্ীঝাধিবার ছোট চিরুপী। ৭ নীরাজিতহয়, যুদ্ধাত্খ। 

বারগড়ি, চম্পারণ্যের অন্তর্ণত একটা প্রাচীন গ্রান। 
( ভবিষ্যত্রঙ্ষখ* ৪২।১২১-১৩১ ) 

বারস্ক (পুং) পক্ষী । 

বারঙ্গ পু) বারয়তীতি বৃ-অজচ, ( হবুঞোর্ৃদ্ধিশ্চ । উপ. 

১১২১) ইতি ধাতোরৃদ্ধিঃ। ১ খড় বা ছুরিকাদির মুষ্টি। 

বাট। ২ অস্কুশের ন্যায় গোল বাট। 

*মূলেহস্কুপবদাবৃত্তবারঙ্গাণি অস্থিবিনষ্টশল্যোস্ধরণার্থমুপদিত্তান্তে ।” 

(সুক্রত সুত্র” ) 

বারট (ক্ী)বৃঅটচ। ৯ ক্ষেত্র। ২ ক্ষেত্রসমূহ। 

বারটা (ত্ত্রী) বারট-টাপ,। ঘরটা, হংলী। 

বারণ (ক্লী ) বৃণিচংলুট,। ১ প্রতিষেধ, নিবারণ। ২ বন্ধন! 

৩ নিষেধ । ৪ হস্তদ্বারা নিষেধ । 

(পুং) বারয়তি পরবলমিতি বৃ-ল্যু। € হস্তী। ৬ বাবার 

৭ বর্ম, কবচ। ৮ অঙ্কুশ । ৯ হরিতাল। ১৯ কৃষ্ণশিংশপা । ১৯ 

পারিভদ্র। পাল্তে মাদার। ১২ শ্বেতকুট বৃক্ষ । 

€ত্রি) বার্-রণ-অচ্+ বারি জলে রণতি চরতীতি। 

১৩ জলজাত। সমুদ্রোততব। 

পততো৷ বৈভাগুবিস্তন্ত বারণং শক্রবারণম্।” (হরিরংশ ৩১।৪৮) 

১৪ বাঁধ! দেওয়া । প্রতিবন্ধক, নিষেধক। 

বাঁরণকণ। (ত্ত্রী) গজপিঞ্পলী। 
বারণকৃচ্ছ, (পুং) কচ্ছুতেদ, ইহাতে একমাস পর্যস্ত ছাতু ও 

জল থাইয়! থাকিতে হয়। 

“মাংসং পরিমিতশক্ত,দ্রকপানং বারণকুচ্ছ,ং* ( প্রারশ্চিতেন্দুশে? ) 
বারণকেশর ( পুং ১ নাগকেশর। 

ৰারণপিপ্পলী (ত্ত্রী) গজপিপ্ললী। 

বারণপ্রতিবারণ (জি) ১ বর্ধাদিদবারা রক্ষিত, রক্ষণোপযোগী 

কবচবিশিষ্ট। ২ গজরক্ষণ। 

বারণবনেশ শাস্ত্রী, অযুতস্যতি নায়ী প্রক্রিয়াকৌমুদীব্যাখ্যা 

প্রণেত!। 

বারণবল্পভ (ত্রি) কদলী। 

বারণবুষা (ত্ত্রী) বারণান্ পুষ্ণাতীতি পুষ-কঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ 
পশ্ত ব;। কর্দলী, কলা । (71058 981)5910600 ) 

বারণশালা (ত্ত্রী) হস্তিশালা, হাতীশালা । ( রামা” ১১২১১ ) 

বারণসাহবয় ( ক্লী) গ্সাহবয়, হস্তিনাপুর 
বারণসী (তরী) বরণ! চ অলী চ নদীঘবয়ং তশ্ত অদূরে ভবা 

( অদূরদ্তব্চ । পা ৪২৭) ইত্যণ-ভীপ্। পৃযোদরাদিত্বাৎ 

সাধুঃ। বারাণসী, কাশী। 

৯৮ 



বারমাসীর় 

বারণম্থল (কী) রামায়ণোজ জনপদতেদ। (রামা ২৭৩৮) 
বারণ। (স্ত্রী) বারপ-টাপ,। কদলী। 
বারণানন (পুং ) গজানন, গণেশ। 

বারণাবত (ক্লী) মহাভারতোক্ত একটী প্রাচীন জনপদ। 
হস্তিনাপুর ছাড়াইয়! গঙ্গাকুলে অবস্থিত ॥ এই নগরেই ছুর্যোধন 
পঞ্চ পাগুবকে বিনাশ করিবার জন্য জতুগৃহ প্রস্তুত করাইয়! 
ছিলেম।- ভীম সেই জতুগৃহ পুড়াইয়া৷ মাতা ও ভ্রাতগণকে 
লইয়া ছন্মবেশে গঙ্গাপার হইয়। প্রস্থান করেন। অনেকে 

বর্তমান আলাহাবাঁদকে প্রাচীন “বারণাবত বলিয়া মনে করেন, 

কিন্তু অধিক সম্ভব, বর্তমান কর্ণাল সহরের উত্তরে এই নগর 
অবস্থিত ছিল। 

বারণাবতক তরি) বারণাবতসঘবন্ধীয়। বাঁরণাবতবাসী । 
বারণাহ্বয়, বারণসাহবয়। 

বারণীয় (ব্রি) বৃ-ণিচঅনীয়রূ। ১ প্রতিষেধ্য, নিষেধযোগ্য। 
২ বারণের যোগ্য, হন্তিযোগা । ( কথাস'রৎ ৫৭1১) 

বারণেজ্্র (পুং) উৎকষ্ট হস্তী। 
বারণ্ড (দেশজ ) ১ তৃণভেদ। ২ বারাণ্ডা। [ বারা দেখ ] 
বারতস্তব (পুং) বরতস্তর গোত্রাপত্য। 

বারতস্তবীয় (পুং) বরততস্বরচিত। (পা 81৩।১*২) 
বারত্র (ক্লী) বরতা-অণ,। চর্মবন্ধনী। 
বারত্রক (ব্রি) বর্রাদেশতব। বরজ্রাসবন্ধীয়। 
বারধান (পুং) পৌরাণিক জনপদভেদ। [ বাটধান দেখ] 
বাঁরনারী (তত্র) বারাঙ্গনা, বেশ্তা। 

বারনিতন্দিনী (ত্ত্রী) বারনারী, বেহ্তা। ( কবিকম্বণ ) 
বারপাঁশি, বারপাশ্ী (পুং ) পৌরাণিক জনপদভেদ। 
বারফল (র্লী) গ্রতিবারের শুভাশুভ নির্দেশ। সোঁম, শুক্র, 

বুধ ও বৃহস্পতি বাঁর সর্ধ কর্মে শুভ, কিস্তু শনি রবি ও মঙ্গলবার 
কোন কোন কর্মে শুভ বলিয়া নির্দিষ্ট । রাজার অভিষেক, রাজার 
যাত্রা, রাজকাধ্য ও রাজঘর্শন এবং অগ্নিকার্ধ্য প্রভৃতি রবিবারেই 
গ্রশস্ত। ভেদাভিঘাত, সেনাপতিদিগের রাজাজ্ঞাপালন ও পুরো 
বাসীদিগের দণ্ড ইত্যাদি, পঞ্দশ প্রকার ব্যায়াম আহার গল্প 
প্রভৃতি এবং চৌধ্যকর্্ম মঙ্গলবারেই শুভ। 

স্থাপন করা, বা কাধ্য সম্বাপন করা, পুণ্যকম্মাদি করা, গৃহ- 

প্রবেশ, হস্তীতে আরোহণ, অশ্বারোহণ, গ্রামপ্রবেশ এবং নগর ও 
পুরপ্রবেশ শনিবারেই গুভ। 

বারবাণ ( পুং ক্লী) বারং বারণীয়ং বাণং যন্মাংৎ। কঞ%ুক। 
বারবুষ! বারণবুষা। [ বারণবুষ! দেখ ] 

বারমাসীয়, বারমাস্তা) বারমাসের অন .কার্য। বার 
মাসের অবস্থা! । 

[ ৩ ] 

বারাঙ্গণা । (ভাগবত ৯১৩৩৮ ) 

বারম্বার (অব্য ) পুনঃ পুনঃ বার বার। 

বারায়তব্য (ব্রি) গ্রতিষেধের যোগ্য, নিবারণের যোগা । 

বারয়িতা (পুং) বারয়তি হুনীতেরিতি বৃ-পিচতৃচ। পতি। 
বারযুবতি (ত্ত্রী) বেশ্তা। 

বারযোধিৎ (ত্ত্রী) বারনারী, বেহ্া। 
বাররুচ (ক্রি) বরকচি-অণ.। বররুচিন্কৃত গ্রন্থ। 
বারল, একটা প্রাচীন গণ্ড়াম। ( ঘিথিজয প্রকাশ) 
বারল! (ন্ত্রী) বারং লাতীতি লা-ক। ১ বরটা, বোলতা। 

২ রাজহংদী। ৩ কদলী। 
বারলীক (পুং) বহজা তৃণ, বাবুই ঘাঁস। 
বারবক্র, একটা ক্ষুদ্র নদী। হেড়ন্ব পর্বত হইতে নিঃক্ছত হই 

য়াছে। ইহার বর্তমান নাম বারবাকী। ( দেশাবল;) 
বারবত্য! (ক্ত্রী) মহাঁতারতোক্ত নদীভেদ | 
বারবৎ (বি) পুচ্ছবিশিষ্ট। ( খক্ ১২৭১) 

বারবস্তীয় (ক্লী) সামভেদ। ( তৈত্তিরীর়সং ৫61৮১) 
বারবাণি (পুং ) বারং শব্দসমূহং বগতে ইতি বগ-ইণ। ১ বংসী- 
বাদক। ২উত্তম গারক। ৩ ধর্মাধাক্ষ। ৪ সংবৎসর। 
(স্্রী)৫বেশ্া। ৬ বেস্তাধিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

বারবাণী (স্ত্রী) প্রধানা বেশ্বা। 
বারবারণ [বারবাণ দেখ ] 

বারবাল (পুং) কার্ীরস্থ একটা অগ্রহার। (রাজতর* ১1১২১) 
বারবাসি 
বারবাস্থা 

ভীন্ম ৯1৪8) পাশ্চাত্য ভৌগোলিক গ্লিনি এই স্থানকে 138100881 

শবে উল্লেথ করিয়াছেন। 

বারবিল[সিনী (তরী) বারান্ বিলাসয়তীতি বি-লস-ণিচ্.নিনি- 
ডীপ। বেস্তা।। 

বারবেলা (ত্্রী) দিবসের যে যে যামার্ধে গুতকা্য নিষি 
হইয়াছে। প্রতিবারেই দিবসে ছুইটী বারবেলা এবং রাত্রে 
একটী কালবেলা নির্দিষ্ট হইয়াছে। দিবাভাগের প্রথম যামার্ধ 
কুলিকবেলা! বা বারবেলা বলিয়া এবং দ্বিতীয় বেল! বারবেলা 
বলিয়া কথিত। [বার শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ] 

বারব্রত (ব্লী) দৈনন্দিন ব্রতবর্ম। 
বারহ্ন্নরী (ত্ত্রী) বারবিলাসিনী, বেস্তা। 
বারসেবা (স্ত্রী) বেশ্াবৃত্তি। ২ বেশ্তাসমূহ। 
বারক্জ্রী (শ্রী) বেশ্তা। 

| ( পুং) মহাভারতোক্ত জনপদ বিশেষ । ( ভারত 

বারাংনিধি (%) বারাং জলানাং নিধি, অলুক্দ*( সমুদ্র। 



.. বারাহ 
বারাঙ্গন। (তরী) বেস্তা। 

বারাটকি (পুং) বরাটকের পুং অপত্য। 

বারাটকীয় তরি) বরাটক-গহাদিভ্যশ্ছ ইতি ছ। বরাটক সম্বর্থীয়। 

বারাণসী (ভ্ত্রী) বরণা চ অসী চ। তয়োনস্তোরদুরে ভবা (অদুর- 
তবশ্চ। পা 8২৭০) ইতি অণ-ভীপপৃযো”। কাশীধাম। 

“বরণাদী চ ন্ভো ছ্ছে পুণ্যে পাপহরে উভে। 

তয়োরস্তর্গতা ঘা তু সৈব বারাণসী স্থৃতা ॥” 

অর্থাৎ বরণা ও অসী এই ছুই পুণ্য প্রদা ও পাপহর! নদীর 

অধ্যস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাই বারাণসী, মোক্ষধাম কাশী। 

হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ের নিকটই কাশী তীর্থ- 

স্থান বলিয়! গণ্য, এতম্মধ্ হিন্দুদিগের নিকট সর্ববপ্রধান তীর্থ- 

স্থান বলিয়া গ্রসিদ্ধ। [ কাশী শবে এই প্রাচীন তীর্থের সবিস্তার 

বিবরণ লিখিত হইয়াছে । ] 

এই স্থান, অতি প্রাচীন কাল হইতে যেমন ত্রাক্গণগণের 

নিকট, সেইরূপ বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের সময় হইতে বৌদ্ধদিগের 
সমাগমে বৌদ্ধলগতেও প্রাধান্থলাভ করিয়াছিল,--বারাশসীর 

অন্তর্গত প্রাচীন খধিপত্তন বর্তমান সারনাথে অস্াপি সেই স্থ- 

প্রাচীন বৌদ্ধকীধ্ডির নিদর্শন রাহয়াছে, মৃত্তিকার বহু নিম্ন হইতে 

ঘিসহম্রাধিক বর্ষের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প এবং সম্রাট, অশোক, 

সম্রাট কনিফ ও কনিক্ষের অধীন পুর্বভারতীয় ক্ষত্রপগণের যে 

সকল শিলালিপি বাছির হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতের 

পূর্ব গৌরবের ও প্রাটীন ইতিহাসের বহু অতীততব জ্ঞাত 

হওয়া যায়। [ কাশী শবে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বারাণসীপুর, বাঙ্গালার চন্ত্রধীপের অন্তর্গত একটা নগর। 
( ভবিষ্যব্রঙ্গখ” ১৩৩) 

বাঁরাণসীশ্বর, বীরশৈবসিদ্ধান্তপ্রণেতা। 
বারাণনী হ্রদ, পুণ্যতোয়া হঘভেদ। € যোগিনীতন্ত্র ৬১২) 

বাঁরাণসেয় (ব্রি) বারাণসী-চক্। (নগ্থাদিভ্যো ঢক। পা 

২৯৭) বারাণসী-জাত। 

বারালিক। (স্ত্রী) ছর্গা। (ত্রিকা" ) 

বারাবস্কন্দিন্ (পুং) অগি। 
বারাসন ক্লৌ) ১ বরাসন। জলপীড়ি। ২ জলাধার। 

বারাহ (তরি) বরাহস্তেদঘমিতি অপণ১। ১ বরাহ সন্ব্ধীয। ২ 

বরাহমিহির মত সন্বন্বীয়। বরাহ-স্বার্থে অণ,।| ( পুং) ৩ বরাহ, 

শুকর। ৪ মহাপিস্তীতক বৃক্ষ। ৫ রৃষ্ণমদন বৃক্ষ, কালময়না 

গাছ। ইহার গুণ--বমনে প্রশত্ত, কটু, তিক্ত, রসায়ন এবং কফ, 

হদ্রোগ, আমাশয় ও পকাশয়শোধক। ৬ জলবেতস। 

* ( বৈ" নিথণ্ট.) 

৭ দেশতেদ। (নৃসিংহপু” ৬৫।১৬ ) 

[1 ৩৯১ ] বারাহী 

বারাহক (ব্রি) বারাহ*কন্। -১ -বন্সাহসন্বন্কী। 
প্রাথহর কীটভেদ। 

(পুং) ২ 

বারাহকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ। [বারাহী দেখ। ] 

বারাহপত্রী (শ্রী) বারাহকর্ণী, অস্থগন্ধা। 
বারাহক্ষেত্র, হিমালয়ন্থ দেবস্থানভেদ । ( হিমবৎখ” ৩৪।১২৮ ) 
বাঁরাহতীর্থ, তীর্ঘবিশেষ। বারাহতীর্থমাহাত্য্যে ইহার মবিশেষ 

বিবরণ বিবৃত আছে । 

বাঁরাহপুট (রী) পুটভেদ। অরদ্বিমাত্র কুঙে ষে পুট দেওয়। 

হয়, তাহাকে বারাহপুট কহে। 

*অরত্বিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে |” (প্রয়োগামৃত্ত ) 

বারাহপুটভাঁবন! (স্ত্রী) অষ্টপলকৃত ভাবনা । 

বারাহপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত একখানি মহা- 
পুরাণ। [ পুরাণ দেখ । ] 

বারাহাঙ্গী (ত্ত্রী) দস্তীবৃক্ষ। 
বারাহী (তরী) বারাহ-ভীষ,। ব্রহ্গাণী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার 

অন্তর্গত এক মাতৃকা। দেবীপুরাণে লিখিত আছে-- 

"্বরাহরূপধারী চ বরাহোপম উচ্যতে। 

বারাহী জননী চাথ বারাহী বরবাহন! ॥” (৪৫ অঃ) 
বরাহদেবের শক্তি । 

প্য্ঞবরাহমতৃলং রূপং যা বিভ্রতো হরে; । 

শক্তি: সাপ্যাষযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তন্থম্॥* (চণ্ডী) 
হরি অপরূপ যক্জবরাহরূপ ধারণ করিলে তাহার শকি'ও 

বারাহীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । 

ুর্গাপূজাপদ্ধতিতে এই বারাহীদেবীর এইরূপ ধ্যান আছে-- 
“বারাহব্মপিণীং দেবীং দংস্টোদ্ব'তবনুদ্বরামূ। 

গুভদাং ন্ুপ্রভাং শুভ্রাং বারাহীং তাং নমাম্যহুম্ ॥” 

(বৃহন্দিকেশ্বরপুণ ) 
উড্ডামরত্থ্রে বারাহসহশনাম ভ্তোত্র এবং রুদ্রযামলে 

বারাহীস্তোত্র লিখিত আছে। 

২ যোগিনীবিশেষ। পুঞ্জাকালে এই সকল যোগিনীকে 

ভৃঙ্গার মধ্যে নান করাইবার ব্যবস্থা আছে-_ 

দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা । 

এতা সর্বাশ্চ ঘোগিন্তো ভূঙ্গারৈঃ গাপয়স্ত তে ॥” 

৩ মহাকন্দশাকবিশেষ । চুবড়িআলু (1)19800:58) | সংস্কৃত 

পর্যযায়-_বিঘক্সেনপ্রিয়া, স্ব, ব্রা, গৃষ্টি, শৃকরী, ক্রোড় কন্যা) 

বিষক্সেনকাস্তা, বরাহী, কৌমারী, ত্রিনেত্া। ব্রহ্গপুত্রী, ক্রোড়ী, 
কন্যা) গৃষ্টিকা, মাধবেষ্টা, শৃকরকন্দ, ক্রোড়, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, 

বল্য, অমৃত, মহাবীধ্য, মহৌষধ, শন্বরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর 

্রা্মীকন্দ। সুককনা, বৃদ্ধিণ। ব্যাধহস্তা। হিন্দীস্গেঠী 



বারিজ 

মরাঠী-_বারাহীকন্দ, তেলগ--নেলতাড়িচে্ট, ব্রাঙ্মদণ্ডিচেট, ; 

বোম্বাই--ডুকরকদা। 
তাবগ্রকাশে লিখিত আছে-. 

প্বারাহীকন্দ এবান্ৈশ্চর্মকারালুকে! মতঃ | 

আনুপে স ভবেদেশে বারাহ ইহ লোমবান্॥” 

এই বারাহীকন্দকেই অপরে চর্দকারালুক ( চামালু ) বলিয়া 

থাকে । জলাজমীতে শুকরের লোমের আকারে এই বৃক্ষ 

জন্মিয়। থাকে । অত্রির মতে, এই কন অর্শো্স ও বাতগুল- 

নাশক | রাঁজবল্লভের মতে ইহার গুণ-ইহ! শ্লেশ্সস, পিত্বকৎ 

ও বলবর্ধক। রাজনির্ঘন্টের মতে-_ইহা তিক্ত, কটু) বিষ, 

পিত্, কফ, কুষ্ঠ, মেহ ও কৃমিনাশক ) বৃষ্য, বল্য ও রসায়ন । 

৪ মহৌষধবিশেষ। ৫ শুর্ুভৃমিকুম্মা্ড। ৬ বৃদ্ধদারক। ৭ প্রিয় 

৮ ব্রাহক্রাস্তা, বরাক্রাস্তা । ৯ শ্তামাকপক্ষী। 

বারাহীতন্ত্র, একখানি প্রাচীন মহাতত্, মহাশক্তি বারাহীর 
নামানুসারে এই তন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। এই তত্তে বৌদ্ধ 

জৈনাদি তন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। 

বারাহীয় (ক্লী) বরাহমিহিররচিত বৃহৎসংহিতাসক্বন্ধীয়। 

বারি (লী) বারয়তি তৃষামিতি বৃ-ণিচইঞ১ বেসিবপিযজিরাজি- 

ব্রজিসর্দিহনিবাশিবার্দিবারিভ্য ইঞ। উণ. ৪1১২৪) ১ জল। 

২ তরলপদার্থ। ৩ তারল্য। ৪ হ্ীবের। € বালা, গন্ধাবালা। 

[স্ত্র) ৬ সরন্বতী, বাক্। ৭ গজবন্ধন, হস্তিবন্ধনভূমি। (রঘু ৫8৫) 

৮ বন্দি, কঞদী। (ত্রি)৯বরণীয়। (শুরুযজূুঃ ২১৬১ 9 

বারি, তৈরভুক্তের অস্তর্ধত একটা স্থান। (ভবিষাত্রখ* ৪৫1২১) 

বারিক (উড়িয়।) ১ নাপিত। ২ ইংরাজী 73710 শবজ ) 

(১) সৈম্ভগণের থাকিবার আড্ডা । (২) তদনুরূপ গৃহ যাহাতে 

অনেকে বাসা করিয়! থাকিতে পারে। ৩ গুলমভেদ। (11818 

13151১10038 )। 

বারিকফ (পুং ) সমুদ্রফেন। 

বারিকর্পূর (পুং) ইলিসমৎ্্, ইলিসমাছ। 

| ( পুং) শূঙ্গাটক, পাণ! । 
বারিকুজজক 

বারিকৃমি (পুং) জলৌকা, জৌক। 

বারিকৌল (দেশজ ) বারকোল, কচ্ছপ। 

বারিগর্ভোদর (তরি) মেঘ। 

বারিচত্বর (পুং) ৯ কুস্তিকা, পানা। ৮ 

বারিচর (পুং) বারিষুচরতীতি চর-ট। ১ মত্ত । ২ লঙ্খ। 

৩ শঙ্ঘনাভি । (ব্রি) ৪ জলচর জন্তমাত্র। 

বারিচামর (ব্লী) শৈবাল। 

রাঁরিজ (ত্রি) বারিণে জায়তে ইতি বারি-জন-ড | ১ জলজমাত্র। 

[ ৩৯২ 1 বারিধার 

(ক্ী)২ দ্রোনীলবণ। ৩ পস্ম। ৪ গৌরমুবর্ণ, পাকাসোণা। 
৫ লব । ৬মতস্ত। (পুং) ৭ শঙ্খ । ৮ শমুক। 

বারিজাক্ষ, বিফুর অবতারভেদ। এই অবতার রামকৃষ্াদি 

দশাবতার ভিন্ন। ব্রহ্গাগুপুরাণের অন্তর্গত প্রজ্ঞানকুমুদচন্ট্রিকার 

উত্তরখণ্ডে ইহার চরিত্র বিশদরূপে বণিত আছে +-- 

গৌড় সারশ্বত কুলে শ্রীকণ্ঠের ওরসে যমুনাদেবীর গর্ডে 

বারিজাক্ষ অবতীর্ণ হন। তাহার পত্ধীর নাম জালিনী এবং 

অব্য ও সৌবীর নামে তাহার ছুই পুত্র জন্মে। তাহার জীবনের 

অন্তান্ত অলৌকিক ঘটনা মধ্যে তদনুষ্টিত “দ্বাদশ বাধিকসত্র” 

উল্লেখযোগ্য । এই যজ্ঞে বশত যতি, সিদ্ধ ও সন্গযাসী 

আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গৌড় ব্রাহ্মণকুলোদ্তব ও শিষ্য- 

পরম্পরাক্রমে ভবানন্দ সরম্বতী, সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, শিবানন্দ 

সরন্বতী, রামানন্দ সরস্বতী, ও সমানন্দ সরম্বতী সমাগত হইয়] 

ছিলেন। এতত্িন্ন দ্রবিড় জাতীয় যতি শহ্করাচাধ্য, তীমাচার্ধ্য 

কপাচার্ধয, ত্রিমঙ্গলাচার্ধ্য প্রভৃতি দ্রবিড়াচাধ্যগণ এবং মহেশাচার্য, 

শাসাচাণ্য, রামচন্ত্রাচার্য ও কেশবাচার্য প্রস্ৃতি গৌড়াচাধ্যগণ 

উপনীত হইয়াছিলেন। 

বারিজাক্ষ তপঃলোকে বাস করিয়া থাকেন। তিনি অন্যরূপে 

পরম বৈষ্ণব শিবরূপে কল্িত। বৈকুষ্ঠবিহারী বিষণ হইতে 

তিনি ভিন্ন। 

বারিজাত (ব্রি) ১ বারিজ, জলে যাহা জন্মে । ই (পুং) শঙখ- 

নাভি। [ বারিজ দেখ। ] 

বারিজীবক (ত্রি) ১ জলচর। ২ জলে যে জীবনধারণ করে। 
( বৃহত্সংহিতা| ) 

বারিতর (ব্লী) উনীর। 

বারিতস্কর (পুং) ১ মেঘ। (ত্রি)২ বারিশোষণকর্তা । 

বারিত (ত্রি) নিবারিত। 

বারিতি (ত্রি) জলজাত ওষধি। প্ৰারিতীনাম্ বারি জলে ইতি- 

গ্তিধামাং ত| বারিতয়ঃ তাসাং জলোস্তবানামোষধীনাম্।” 

( মহীধর ) 

বারিত্রা (তর) বারিণন্্ায়তে ইতি ত্ৈ-ড। ছত্র। টোকা । পেকে । 

বারিদ (ব্রি) বারি দদঘাতীতি দা-কঃ ( আতোহঙ্থপসর্গে কঃ। 

পা ৩২৩) ১ জলদাতা। (প্রং)২ মেঘ। ওমুস্তক। 

বারিদ্রে (পুং) চাতক পক্ষী । 

বারিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-মচ, রারিণো ধরঃ। ১ মেঘ। 

২ ভদ্রমুস্তা । ( বৈদ্তকনি” ) 

বারিধানী (ত্ত্রী) জলপাত্র। ( কথাসরিৎসা”) 

বারিধাপয়ন্ত (পুং ) খষিভেদ। ( আঙ্বলায়ন গৃহ" ১২১৫) 

বারিধার (€পুং) ১ নেঘ। 



বারিমসি [ ৩৯৩ ] বারিবিহার 

বারিমাঁন (কী) পাচনাদিতে জলের পরিমাণ। কোন্ পাচনে 
কত জল দিতে হয়, তাহার পরিমাণ। ( পরিভাষ! প্র“ ) 

বারিযুচং (পুং) বারি মুগ্চতীতি মুচ কিপ। মেঘ। 
“স বিশ্বজিতমাজহে যজ্ঞং সর্ব্বদক্ষিণম্। 
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥ (রঘু ৪৮৬) 

বারিমূলী (ত্ত্রী) বারিণি মূলং যন্তাঃ (পাকবর্ণ পর্ণেতি। পা 
৪1১৬৪ ) ইতি ডীষ। বারিপর্ণী। (শব্দরতরঃ ) 

বারিষযন্ত্র (ক্লী)জলযস্ত্র। ফোয়ারা । 
বারিরথ পং) বারিষু রথ ইব গমনসাধনত্বাৎ। ভেলক (তরিকা) 
বারিরাশি ( পুং) বারীণাং রাশয়ো যত্তর। ১ সমুদ্র | (ত্রিকা”) 

বারীণাং রাশি: । ২ জলরাশি, অলসমূহ। 
*পুর্বং তছৃৎপীড়িত বারিরাশিঃ সরিৎপ্রবাহস্তটমুৎসসর্জ্জ 1” 

( রঘু 81৪৬) 
বারিরুহ (ক্লী) বারিণি রোহতি জায়তে ইতি রুহ (ইগুপধঞ্ঞা 

প্রীকিরঃ কঃ। পা! ৩১১৩৫) ইতি ক। ১ কমল, পদ্ম । 
(ত্রি)২ জলজাত। 

বারিলোমন্ (পুং ) বারিণি লোঁমানি যস্ত যদ্বা বারি লোস্ি 
যন্ত। ১ বরুণ। ( জটাধর ) 

বারিবদন (ক্লী) বারিবুক্তং বদনং যন্মাৎ, ততসেবনে মুখে জল 
নিঃশ্রাবণাতথাত্বং | প্রাচীনমলক, পানি আমলা ( ভূরিপ্রণ ) 

বারিবন্দ, ১ আসামেব অন্তর্গত একটা স্থান। (ভবিধ্য ব্রথণ১৬/৩১) 
২ কোচবিহাবের উত্তরস্থিত একটা বিস্তৃত পরগণা । 

( ভবিষ্যব্র্থ” ১৮২ )[ বাহিরবন্দ দেখ। ] 
বারিবর (ক্লী) করমর্দক। ( জটাধর) 

বারিবর্ণক (ত্রি) জলের বর্ণ, জলের রউ্। 
বারিবল্লভ! (তত্র) বারি বল্লভমন্তাঃ শ্বজনকতাৎ। বিদারী। 
বারিবহু (ত্রি) জলবহনকারী। 
বারিবালক (ক্লী) ত্রীবের বালা । (হারাবলী ) 
বারিবাঁস €পুং) বারি সমীপে বাসোহগ্, যা বারি পর্যযধিতা- 

নাদিজলং বাসয়তি স্থগন্ধি করোতীতি বাস-অন্। ১ শৌগিক। 
বারিবন্ধক (তরি) বাধ, আইল। যাহার দ্বারা জলশ্রোত রোধ 

করা বায়। 

বারিবাহ €পুং) বারি বহতীতি বহ-( কর্ণ্যণ। পা ৩২১) 
ইতি অণ্। ১ মেঘ। ২ মুস্তা। (অমর) 

বাগিবাহ্, সহ্াত্রি বরিত রাজভেদ। ( সহ ৩৩/৩৪ ) 
বারিবাহক (পুং) জলবহনকারী। 
বাঁরবাহন ( পুং) বাহয়তীতি বাহি-ল্যু, বারীণাং বাহনঃ। মেঘ। 
বারিবাহিন্ (ত্রি) জলবংনকারী। 

বারিবিহা'র €পুং) বারিণি বিহারঃ। জলবিহার, জলক্রীড়া | 

বারিধারা (ত্ত্রী) বারিণোধারা। জলধারা । 
বারিধি (পুং) বারীণি ধীয়স্তেংস্মিননিতি ধা ( কর্শ্যিধিকরপে চ 
পা এ৩।৯৩) ইতি কি। সমুদ্র। (শব্বরত্াণ ) 

বারিনাথ (পুং) বারীণাং নাথঃ। ১ বরুণ। ২ সমুদ্র। ৩ মেঘ। 
বারিনিধি (পুং) বারীণি নিধীয়স্তে অত্রেতি নি-ধা-কি। 

সমুদ্র। ( শব্রত্বাণ) 

বারিপ তত্রি) বারি পিবতি পা-ক। জলপায়িমান্র। 
বারিপথ (পুং) বারীণাং পন্থাঃ। জলপথ | 
বারিপথিক (তরি) বারিপথেন গচ্ছতীতি বারিপথ ( উত্তর 

পথেনাহতশ্চ। পা ৫1১৭৭) ইত্যত্র আহত প্রকরণে বারি- 
জললকাস্তারপূর্ববাহপমংখ্যানং ইতি বার্তিকম্ত্রাৎ ঠ। 
জলপথগামী। যাহারা জগ পথে গমন করে। ২ বারিপথে 
আহত, যাহাকে জলপথে আহ্বান করা হইয়াছে । (কোশিকা ) 

বারিপণাঁ (স্ত্রী) বারিণি পর্ণান্স্তাঃ। বারিপর্ণ ( পাঁককর্ণ 
পর্ণ পুষ্পেতি ।8/১/৬৪ ) ইতি ভীষ। কুম্তিকা, পাঁনা। 

প্বারিপণাঁ হিম! তিক্তা মৃদ্ধী স্বাদ্ী সরাপটুঃ। 
দোষত্রয়করী রুক্ষা শোণিতজরশোধক্ৎ ॥৮ (রাঁজবল্লত ) 

বারিপালিক! (স্ত্রী) বারীণি গালস্বতি হুর্যযরগ্যাদিভ্যো রক্ষ- 
তীতি পালি থ্ল টাপ অত ইত্বং। থমুলিকা, আকাশমুলিক। 
পানা । ( শবমালা) 

বারিপু্ণী (তত্র) বারিপণী, কুস্তীকা, পানা। (অমর) 
বারিপ্রবাহ (পুং) বারিণঃ প্রবাহঃ। নির্কর। (শবমাল! ) 
বারিপৃষ্মী স্ত্রী) বারিজাত! পৃত্নী। বারিপর্ণী, পান! । শেবমালা) 
বারিপ্রসাদন (রী) বারিণঃ প্রসাদনং। কতকফল, 

নির্ধা্য, ইহ! জলে দিলে জল নির্মল হয়। ( বৈগ্যকনিণ) 
বারিবদর[রা] (পু স্ত্রী) বারি পরিপৃর্ণো বদর ইব। প্রাচীনা- 

মলক, পানি আমলা । (ত্রিকাণ) 
বারিব্রাঙ্গী (ত্ত্রী) বারিজাতা ব্রাঙ্গী। জলব্রাঙ্গী ক্ষুপ। 
বারিভক্তবটিক। (স্ত্রী) অজীর্ণাধিকারের ওধধবিশেষ। প্রস্তত 

প্রণালী পারা ও গম্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া এ কজ্জলী, অত্র, 
গুলঞ্চের পাল, বিড়ঙ্ ও মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ, আদার রসে 
মাড়িয়া বটিকা প্রস্তত করিবে, মাত্রা ১ মাষা। এই ওঁষধ সেবনে 
অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়। ( রস” রত্বাণ) 

বারিভব (লী) বারিণে নেত্রজলায় ভবতি প্রভবতীতি ভু 
অচ.। আোতোহঞ্জন, শুর! । (রাজনিণ) 
(ত্রি) ২ জলঙগাতমাত্র। 

বারিভূমি, ব্বর্গতূমির অন্তর্গত স্থানভেদ | (ভবিষ্য্দ্ষখণ ৫৭১৩২) 
বারিমসি €পুং) বারি মসিরিৰ শ্তাম্তাজনকং যস্ত, সজল- 

মেযন্তেব কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ তথাত্বং। মেঘ। (ত্রিকাণ) 

4৮111 টনি 
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বারিশ (পুং) বারিণি সাগরজলে শেতে ইতি | ] । 
বারিশাস্ত্র (ক্লী) বারিব্ষিয়কং শাস্ত্রং। শান্ত্রভেন, এই শান্ত 

দ্বার! বারিবিষয়ক জ্ঞান হয়। গর্মুনি চাঁরিবেদ ও তাহার অঙ্গ- 
সমূহ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া এই শান্তর প্রণয়ন করিয়াছেন । 
তিথি, নক্ষত্র, মাস, দিন, লগ, মুহূর্ত এবং শুভযোগ প্রভৃতি ও 
পূর্ণ পক্ষমাসে বুধ ও বৃহস্পতি নিরীক্ষণ করিলে যে স্থলে দেবা- 
গমন হয়, বাধু সেই স্থানে গমন করিয়া অবস্থিত থাকে। পরে 

তাহা হইতেই মেঘাঁদির সংস্থানহেতু বারিজ্ঞান লাভ হয়। * 

বারিসম্তব (ক্লী) বারিপ্রধানদেশেবু সম্ভব উৎ্পত্তিরযস্ত। ১ 
লবঙ্গ। ২ পৌবীরাঞ্জন। ৩ উশীর। (পুং) ৪ যাঁবনালশর। 

( রাজনি” ) (তরি) ৫ জলজাত মাত্র, যাহা কিছু জলে হয়। 

“ইপন্ত কিং ছুঃখতরং যমিমং বারিসম্তবম্। 

মণিং পশ্ঠ।মি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতং বিনা ॥” (রামায়ণ ৫1৬৬৯) 
বারিলার (পুং) চন্ত্রগুপ্রের পুত্রভৈদ । ( ভাগ” ১২১১২) 

বারিমেন (পুং) রাজপুত্রভেদ । ২ জনভেদ। (ভারত সভাঁপণ ) 
বারী (স্ত্রী) বার্ধযতেহনয়েতি বৃ-ণিচ, (বসি বপি যজি রাজি ব্রজি 

সদি হনি রাশি বারি বারিভা ইঞ.। উপ্ 9১২৪ )ইতি ইঞ। 

বা ডীষ। ১ গজবঙ্ষিনী। 
প্ৰতৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্জান্ 

বাধ্যর্গলা ভঙ্গ ইব প্রবৃন্তঃ॥” ( রদু ৫18৫) 
২ কলসী। (ধরণি) 

বারীট (পুং) বার্ধ্যং গজবদ্ধনভূম্যমিটতীতি ইট-ক। হৃ্তী, 
হাতী। (শব্মালা ) 

বারান্দ্র, বারীশ ( পুং ) বারীণামিন্ত্রঃ ঈশো বা। সমুদ্র (হম) 
বারু ( পৃং) বারয়তি রিপুনিতি বু ণিচ বাহুলকাৎ-উণ। বিজয়. 

কুঞ্জর, বিজয়হস্তী। (হারাবলী) 
বারুই, পর্ণব্যবসায়ী বৈশ্তবৃত্তিক জাতিবিশেষ | এই গাতির বর্ত- 

মান সামাজিক অবস্থা অনেকটা উন্নত। [পবর্গে প্বারুই” দেখ ।] 
পট পপ আপ পপ শসটিশ -৯ পপি 

+ ও নসে| বরুণা প্রারম্তব।কাং_ 

ব্র্গবিষশ্বরং রূ্রশন্ত্রদর্যা-গ্রহাদিু। 

দেখতানাঞ্চ সর্বেধ!ং নমঃ শত্রুপুরে।গম।ন্ ॥ 

বগ্যজুঃস।মাপব্বাণ।ং বড়ঙগ মপদ রমা 

সরমুদ্ধ ত্য সর্কষোং বারিশান্ত্ং প্রবঙ্গযতে ৪ 

তিথিনক্ষব্রম(স্চ দিনং লগ্রং মুহুর্কম্। 

সাধনেষু চ ঝন্সেযু সৌম্যযোগঘুতেু চ॥ 

সৌমোু দিনৰারেবু বুধ্দীৰ নিরীক্ষতে। 

পুরণেযু পক্ষ মাসেষু পূর্ণলগগ্রহে দয় ॥ 

দেবতা গমনং ঘত্্রবাযুন্তত্রাভিগ|মিনঃ & ইত্যাদি ॥ 
অন্ভবক্যং-. 

গর্গডাধিতযা রিশান্্রসারশতকসমপ্ত: 

পপি পপ শাশিশীসসপীপা শশী 

বাঁরুণী 

বারুঠ (পুং) খাট, অস্তশয্যা, মড়ার খাট । (ব্রিকাণ) 
বারুড় (পুং)্ধরুড় সনত্ধীয়। (পা ৫৪1৩৬) 
বারুড়ক (ক্লী) বরুড়জাতি সন্বন্ধীয়। 
বারুড়কি (পুং) বরুড়ের গোত্রাপত্য। 
বারুণ (রী) বক্ণো দেবতান্ডেতি বরুণ-অণ্। 

২ শতভিষানক্ষত্র । 

"বারুণেন সমাযু ক্ত মধো কৃষ্াব্রয়োদশী। 
গঙ্গায়াং যদি লত্যেত সুষ্যগ্রহশতৈঃ সমা ॥” ( তিথিতত্ব ) 
৩ উপপুরাণবিশেষ | 

“বারুণং কালিকাখ্যঞ্চ শাঘং নন্দিকৃতং শুভম্। 
সৌরং পরাশরপ্রো ক্তমাদিত্যঞ্চাতিবিস্তরম্ ॥” 

( দেবীভাগবত ১৩1১৫ ) 
( পুং) ৪ ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষ । 

“ইন্দ্বীপ্তথা সৌম্যে গদ্ধর্ন্বথ বারুণঃ 1” (খিষুপুরাণ ২৩৬) 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ ট9128০॥ শব্দে এই স্থানের উল্লেখ 

করিয়াছেন। বর্তমান নাম বরণারক। এখনও দেও নামক 
স্থানের নিকট এই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

(তি) ৫ বরুণ স্বন্ধী। (ভারত ৩১০২১) (ক্লী) 
১ হরিতাল। ( বৈদ্তকনি*) 

বারুণক, সহাপ্রি বর্ণিত রাজভেদ। । সা” ২৭:৮) 
বারুণকণ্মন্ (ক্রী) বারুণং জলসঘদ্ধি কর্্ম। জলাশয় 

খননাদি। এই বারুণকম্মম জ্যোতিযোক্ত উত্তম দিনাদি দেখিয়। 
করিতে হয়। অদিনে এই কাধ্য করিতে নাই। 
“সুদিন শুভনক্ষত্ে চন্দ্রতারাবলৈযু'তে। 
সদৃতুত্ত ভবেছ্ত্র কালে তশ্মিন্ বিধিঃ স্থৃতঃ ॥” ইত্যাদি । (অগ্নিপুণ) 

বারুণতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ, ৰরুণতীর্থ। 
বারুণপ্রঘাসিক (ত্রি) বরুণ প্রঘাস যণ্ড স্ত্ধীয়। 
বাঁরুণি (পুং) বরুণস্তাপত্যং পুমান্, বরুণ-ইঞ। ১ অগস্ত্য- 

মুনি। (প্রিকাণ)২ বশিষ্ঠ। (ভারত ১৯৯1৭ ) ও বিনতা- 
পুত্রতেদ। (ভারত ১৩৫৪ ) ৪ ভৃগু । 

“তৃপ্র্থবৈ বারুণিঃ” ( শত” ত্রাণ ১১৩৬১) 

৫ সহাদ্রিবপিত রাজজেদ। ( সহ্থাঁ” ২৭৮ ) 
বারুণী স্ত্রী) বরুণস্তেয়ং (তস্তেদং | প! ৪৩১২০) ইত্যণ্ ভীষ, 
১ সুরা, মদিরা। ছিজ অজ্ঞানপূর্ব্বক বারুণী মদদিরা সেবন করিলে 
পুনরায় উপনয়ূন সংস্কার দ্বার! বিশুদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু জ্ঞান- 
পর্র্বক পাঁন করিলে তাহার মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হক়্। 

“অজ্ঞানার্ বারুণীং পীত্বা সংস্কারেণৈৰ শুধ্যতি। 
মতিপূর্ববমনির্দেষ্ঠং া।ণাস্তিকমিতি স্থিতিঃ॥" 

( মন্গ ১১১৪৯) মভশব দেখ] 

১ জল । 

। 
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২ মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 

*কিমেতদিতি সিন্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং তু; | 

বভৃব বাঁকুণী দেবী মদাঘুণিতলোচনা ॥” ( বিষুপু* ১৯৯৩ ) 
বারুণী মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী” (স্বামী) 
৩ বরুণপত্বী। (ভারত ২৯৬ ) 

৪ নদীবশেষ। (গাঃ রামাণ ২৭০১২) 

€ পশ্চিমদিক, এক একটা দিকের এক একটী অধিপতি 

আছেন, পশ্চিম দিকের অধিপতি বরুণ, এইজন্য পশ্চিম দিষ্ষের 

নাম বারুণী। ৬ বিগ্াবিশেষ। “আননেন জাতানি জীবস্তি 
আনন্দং প্রাত্যভি সংবিশস্তীতি” সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা” 

( তৈত্তিরীয়োপনিণ ৩৬) 
৭ অশ্বের ছায়াবিশেষ। 

“শুদ্ধ্ষটকসন্কাশা নুঙ্সিঞ্কী চৈব বারুণী।৮ (অশ্ববৈগ্ভক ৩।১৭৩) 

৮ শতভিযানক্ষত্র। (হেম)৯ গণ্ডদুর্বা। (রাজনিণ) 

১০ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ । ইহা কোঙ্কণ দেশে করবীরুণী নামে 

প্রসিদ্ধ। ১১ হস্তিনী। ১২ ইন্তরবারুণী লতা, রাখালশশা। 
(অন্রি স” ৯অণ) 

১৩ ভূম্যামলকী । ১৪ মহাদন্তী। ( বৈগ্ভকনি” ) 
১৫ শতভিযা নক্ষত্রযুণ্ চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী । 

বারুণ শব্দে শতভিষ| নক্ষত্র । চৈত্র মাসের কঝ অয়োদশীর দিন 

শতভিযা নক্ষত্র হইলে এঁ দিনকে বারুণী কহে, যর্দি এ রুষগা- 

ব্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও 

এ তিথিকে বারুণী কহে। নক্ষত্রযোগ হইলে আরও অন্বিক 

পুণ্য গ্রদ হইয়! থাকে । এ দিন যদি শনিবার হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে মহাবারুণী কহে, এবং এ শনবারে যদি কোন শুভ- 

যোগ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে মহা মহাবারণী কছে। এই 

বারুণী অতিশয় পুণ্য।তিথি, এই্রন্ত এই তিথিতে স্নান ও দান 

অধিক পুণ্যজনক, বিশেষ এই যে, বঝারুণী তিথিতে গঙ্গান্গান 

করিলে শত সুর্য গ্রহণ কালীন গঞ্গান্নের ফল হয়, মহাবারুণীতে 

গঙ্গা্॥নে কোটিক্ধ্যগ্রহণকালীন গঙ্গান্নানের ফল এবং মহা. 

বারুণীতে স্নান করিলে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। 

বারুণীতে নক্ষত্রযোগই প্রধান; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে উদয়- 

গামিনী তিথিই আদরণীয়।, কিন্ত এই ত্রয়োদশী যদি উভয় দিন 

লব্ধ হয় এবং যে দিনে নক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দিনই বারুণী 

হইবে, উদয় বা অন্তগামিনী বলিয়া কোন বিশেষ হইবে না, 

এমন কি যদি রাত্রিকালেও এ নক্ষত্র প্রাণ্তি হয়, তাহা! হইলে 
রাত্রিতেই বারুণী ন্নান হইবে। ফল নক্ষত্রানসারে বারুণী 

স্থির করিতে হইবে। যদ্দি নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে 
তিথি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থ। আছে, তদনুনারেই হইবে। 

মহামহাবারুণী যেবার যেন্ধপ হয়, তাহা উল্লেখ করিয়া সঙ্ষল্প 
করিয়া গন করিতে হয়। শতভিষা নক্ষত্র অতীত করিয়। 
্ত্রাগণ কধাচ মন করিবে না, যদি করে, তাহা হইলে তাহারা 
হুর্ভগা হইবে। শুদ্র, বৈশ্ত ও ক্ষত্রিয়েরও ত্রয়োদশী, তৃতীয় ও 

দশমীতে সান নিষিদ্ধ, কিন্ত উহ কাম্য স্ানপব, বাঞ্লী ম্লান 
নিষিদ্ধ নহে।* 

বারুণীতে গঙাম্নান করিতে হইলে এইরূপ সঙ্ল্প করিয়! 

করিতে হয়। যথা, চৈত্রে মাসি কৃষে পক্ষে ত্রয়োদস্তাং তিথো 

'বারুণ্যাং মহাবারণ্যাং মহামহাবারুণ্যাং (যেবার যেরূপ যোগ 

হয়) গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষো, কামন৷ যেরূপ ইচ্ছা করা যাইতে 

পারে, সঙ্কম বিধানানুসারে নাম গোত্রাদির উল্লেখ করিতে 

হয়। ১৬ বরুণপ্রেরিত বুন্দ।বন স্থিত কদন্ঘ তরুকোটর নিঃস্যত 

বলদেবপীত বারুণী। (বিঝুপুণ ৫1২৫ অণ) 

বারুণী, তৈরতুক্তের অন্তর্গত নদীভেদ | (ভবিষ্য ত্র" খণ ৪৮।২৮) 
বারুণীবল্লভ (পুং) বারুণ্য। বল্লভঃ, বারুণী বল্লভা যগ্ডেতি 

বা। বরুণ। (শব্দমাল! ) 

* "্ষ|রুণেন মমাযুক্তা মধো কুফা! জয়ে।দশী। 

গঙ্গ।য়াং মদি লভেতত হুযাগ্রহণতৈঃ সম 

বারুণং শতভিম। | 

শনিবারসমাযুক্ত। ন। মহ।ঘ।কুণী ম্মৃত।। 

গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিস্থধ্যগ্রহৈত নম| ॥ 

শুভযে।গনম।যুক্ত) শনৌ শতভিষ| যদি। 

মহামহেতি বিখ্যাত! ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেং ॥ 

'আন্্র পংজ্ঞাবিধেঃ ন।খকতায় নিমিত্ততেন মাসপক্ষতিথু[নেথাসস্তং মহা- 

য|রুণীমহামহাধাকণ্যবুরেখনীয়ে। তেন চৈরমাসি কৃষ্ণপক্ষ য়ে।দহ্য|ছিথো 

মহাবারণ্যাং মহামহ।ব(কণ্যাং যখ।মথং প্রযোজযং। ন চাত্র_ 

শানং কুর্বন্তি যা নার্ধ/শ্চন্দ্রে শতডিষ।ং গতে। 

সপ্ত জন্ম ভবেযুন্তা দুর্ভগ! বিধব| ফ্রুবম্ ॥ 

তয়োদগ।ং ভূতীঘায়াং দশম]1ধ। বিশেষ ত:। 

শুর্বিটক্ষত্রিয়াঃ স্ানং নাচরেযুঃ কথধন ॥ 

ইতি প্রচেতোক্জাব।লিষচন।ভযং স্ত্রীণ।* শুদ্র।নীনাঞ স্গ।ননিষেপ হন্তি বাচাং। 

ভোগায় ক্রিয়তে যত্ত, ্ লানং যাদৃচ্ছিকং নবৈঃ। 

ত্মধিদ্ধং দশম্যাদৌ নিতানৈমিত্িকং ন তু ॥ 

ইতি হেমাদ্রিধূতব্চনেন রাগ গপ্রন্ন এব নিষেধাৎ নঙ্গত্রেইপি তথ|কঞ্পনাং 

অত্র বরয়োদস্ঠাং পূর্ণায়াং পুর্ববাহ্েতরকালে নক্ষত্রাদদন্ে পরদি। 

ূর্ববাহে তিথিনক্ষত্রলাতেইণি পূর্ধ্বদিন এব নং । রারাবপে বাপণা।? 

শজায়াং হানং। 

দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ]ায়াং গঙ্গায়াঞ প্রনঙ্গত১। 
্বাতবস্থমেধজং পুণাং গ্রছেহপুযদ্ধততজ্দলৈঃ 7” ( তিথিতন্) 



বারেন্দ্র 

বারুণীশ ( পুং ) বারুণীপতি, বরুণ। 

বারুণেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীথতেদ। 

বারুগু (পুং লী) বৃউও্ড। ১ ফণীদিগের রাজা। ২ নৌসেক- 

পাত্র। নৌকার জল সেকের পাত্র, চলিত ফাটকে। ২ কর্ণমল, 
কাঁণের খইল। ৩ নেত্রমল। (মেদিনী) 

বাঁরুণ্তী (ত্ত্রী) বারও গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। দ্বারপিণ্তী। (মেদিনী) 

বারুদ্ (তামিল) সোরা গন্ধকাদি মিশ্রিত চুর্ণবিশেষ। 

[ বগ্য'ব” দেখ ] 
বারুদখানা (পারসী) বারুদ প্রস্ততের স্থান, 
কারখানা । 

বারুণ্য (ত্রি) বরুণ বা বারুণী সম্বন্ধীয়। 
বারূঢড় (পুং) ১ অগ্নি। 

বারেক (দেশজ ) একবার। 

বারেকদিগর্ ( পারসী) পুনরায়। 

বারেন্দ্র (পুং) গৌড়দেশাস্ত্গত প্রসিদ্ধ জনপদ ও তজ্জনপদ- 
বাসী। 

নারায়ণপাঁলের তাঅশীসনে ইন্দ্ররাঁজ নাম দৃষ্টে কেহ কেহ 
বরেন্দ্ের প্রাচীন নাম “ইন্দ্র” স্থির করিয়াছেন, কিন্তু পালরাজবংশ 

শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে, রাজ! ধর্পালের সমসাময়িক ইন্তর- 
রাজ বা ইন্দ্রাযুধ কান্তকুক্সের অধিপতি, তাহার সহিত বরেন্দ্ের 

কোন সংশ্রব নাই। গৌঁড়াধিপ বল্লালসেনের দানসাগরে 
বরেন্রের প্রাচীন নাম “ববেন্দ্রীদৃষ্ট হয়। 

বরেন্রে বাস অথবা এই স্থানের অধিবাসীর সহিত যাহারা 

লামারনসিক যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই বারেন্ত্র বলয় 

পরিচিত। দিগ্থিয়গ্রকাশে লিখিত আছে-- 

“পল্মানছ/ঃ পূর্বধারে বরন্বপুত্রন্ত পশ্চিমে । 
বরেন্দ্রসংগ্রকো দেশো নানানদনদীমুতঃ ॥ ৭৫৫ 

শতার্দযোজনৈরযুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ | 
উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্ত চ দক্ষিণে ॥ ৭৫৬ 

ঘর্ঘরা সবিতাং ক্ষুদ্রা বহতে যত্র বৈ সদা । 

পর্ধতানাং নিরসনং যর শক্রেণ কারিতম্ ॥ ৭৫৭ 

কায়স্থা বন্লা যত্র ব্রাহ্গণন্ত চ মন্ত্রিণঃ। 

স্থানে স্থানে ছিজাঃ সর্ধে ভাবিনে রাজ্যকারিণঃ | 

মতন্তানাং জলজন্ত,ন1ং থাদকাঃ প্রায়শো জনাঃ। 

দেবীভত্ত1 বিষ্ুভক্তাঃ প্রাণিনে। ছি বরেন্দ্রকে ॥৮ ৭৬৩ 

অর্থাৎ পদ্মানদীর পৃর্বধার হইতে ত্রদ্ধপুত্রের পশ্চিমে নানা 

নদনদীযুত বরেন্দ্র নামক দেশ। এই দেশ শতার্দযোজন বিস্তৃত 
ও দূর্ভকুশাদিসংঘুত, উপবঙ্গের নিকট ও মলদের দক্ষিণে 
অবস্থিত। যেখানে ঘর্ঘরা নামক ক্ষুদ্র সরিৎ নিয়ত বহিতেছে, 

বারুদের 

২২-২২-২১১২ ১০২টি ক নিহত ঃ তি 

যেখানে ইন্ত্র কর্তৃক পর্বতগণের নিরসন হইয়াছিল, যেখানে বছ- 
ংখাযক কায়স্তের বাস ও কায়স্থের! ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব করিয়! থাকে, 

স্থানে স্থামে দ্বিজাতি সকলই রাজত্ব করিতেছেন, যেখান- 
কার অধিবাসী প্রায়শঃ মতস্তার্দি জলতন্ত খাইয়। থাকে এবং 

সাধারণে দেবীভক্ত অথবা বিষুভক্ত। 

আবার ভবিষ্য ব্রহ্মধণ্ডে লিখিত হইয়াছে-- 

*পদ্মাবত্যাঃ পূর্ববভাগে দেশো জলময়ে। মহান্। 

বরেন্দ্র দেশে! বিজ্ঞেয়ঃ শত্তাঢ্যঃ সর্ব্বদা নৃপ ॥ 

বরেন্্রবাসিনঃ সর্বে শিবভক্তিপরায়ণাঃ | 

মগ্ঘমাংসরত! প্রায় ভবিষ্যস্তি কলৌ যুগে ॥” 
অর্থাৎ পদ্মানদীর পূর্বভাগে এক জলময় দেশ আছে, তাহা 

বরেন্দ্র নামে খ্যাত ও সর্বদা শশ্তপূর্ণ। কলিকালে বরের 

লোকেরা! সকলেই প্রায় শিবতস্ত ও মগ্ভমাংসরত। 

খুষ্টায় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমাঁংশে প্রসিদ্ধ মুসলমান এ্তি- 
হাসিক মিন্হাজ লিখিয়াছেন_ গঙ্গার ধারে লক্ষ্পণাবতী রাজ্যের 

চুইটী পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ “রাল (রাঢ়) নামে এবং 

পূরববাংশ “বরিন্দ” (বরেন্্র) নামে অভিহিত। গশ্চিমাংশেই 
'লখনোর+ ( লক্ষমণনগর ) এবং পূর্ব্বাংশে “দেওকোট' অবস্থিত ।* 

দিগ্বিজয়প্রকাশ, ভবিষ্য-ব্রদ্ষখণ্ড ও মিন্হাঁজের বর্ণনা হইতে 

মনে হয় বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও 

পাবনা! এই কয় জেলার অধিকাংশ এবং রঙ্গপুর ও ময়মন- 

সিংহের কতকাংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। 

যাহা হউক উত্তরে কোচরাজ্য, দক্ষিণে পল্লা, পশ্চিমে 

মহানন্দা ও পূর্ববে করতোয়৷ ইহার মধ্যস্থ ভূখণ্ড বরেন্ত্রভূমি বা 

বারেন্্র নামে কথিত হয়। উত্তর সীম! হিমালয়ের পাদদেশ 

পর্যন্ত নির্দেশ হইলেও করতোয়া নদীর যে শাখা পশ্চিমমুখী 

হইয়। বর্তমান দিনাজপুর সহরের মধ্যভাগ দিয়া মহানম্দার সহিত 

মিলিত হইয়াছিল বলিয়৷ স্থানীয় প্রবাদ আছে তাহার দক্ষিণ- 

তীরস্থ জনপদ সকল বারেন্দ্রদেশের অন্তর্গত থাকাই সম্ভব- 

পর। কেহ কেহ বারেন্রের পশ্চিমসীম! কুশীনদী নির্ধার 

করেন। কুশীনদীকে পশ্চিম সীমা নির্ধারণ করিলে, মগধের 

আয়তন খর্ব হইয়া পড়ে। প্রাগুক্ত নদীসমূহের দ্বারা তাহার 
উভম্ব তীরবর্তী স্থানের অধিবাসিগণের ভাষা ও আচার 

ব্যবহার ও বেশভূষারও প্রার্থক্য হুচিত হইতেছে। বর্তমান 

পূরণিয়াজেলায় কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা মহানন্দা! নদীর মধ্যস্থ একটা 
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পূর্ব ও পশ্চিম বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাই দশ্মিগ ও উত্তর ধরিড়ে 

হইধে। 



বারেজা 

স্বীপের' মধ্যে সংস্থাপিত। এই মহকুমার অধিবাসিগণের ভাষা 
তাহাদিগের পূর্বরদিক্স্থ গ্রতিবাসী দিনাজপুর ছেলার অধিবাসি- 
গণের অনুরূপ | পূর্ণিয়া জেল! যে অংশ হইতে আরম্ত হইয়াছে 
তাহার সহিত ইহাদিগের ভাঁধাঙ্গির পার্থক্যভাব অবলোকন 

করিলে অতি প্রা্টীন সময়ে বারেজ্জ্রদেশের সীমাঘটিত যে 

গুড়ি রহন্ত বর্তমান ছিল তাহা! প্রমাণিত হয়। * ফলত; 

দিনাজপুর জেলার পশ্চিম ভাগের ভাষা বাঙ্গলা-হিন্দীমিশ্রিত। 

পুরণিয়ার ভাষা বিশুদ্ধ মাগধী নহে। 
পল্লানদী উত্তর দিকে ক্রমে অনেক সরিয়! গিয়াছে। বর্তমান 

নদীয়া জেলার কুঠিয়া নামক স্থানের প্রাস্তভাগে গড়ই নামক 

যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও এক সময়ে পল্সানরদীর গর্ভ 

ছিল। বর্তমান বাগড়ীর উত্তর দিকৃস্থ অনেকস্থল এমন কি 

পশ্চিমে ভাগীরথী তীরস্থ নবন্বীপ হইতে পূর্বদিকে গ্রতাপার্দিত্যের 
যশোর নগরেও উত্তর ভাগ দিয়া সেনবংশীয় রাঁজগণের সময় 

একটী বিশ।লনদী প্রবাহিত ছিল, তাহা এ প্রদেশের অবস্থা 

নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় । এমন কি স্থানে স্থানে 

শ্পন্নার খাড়ী” নামে ফোন কোন নিয়স্থান অগ্তাপিও পরিচিত 

হইতেছে। 

করতোয়া! নদীর যে শাখ! দিনাজপুর জেলায় আতেরী 

নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহা ও মুল করতোয়৷ নদী 

বর্তমান তিস্তা বা ত্রিশোতা ইংরেজ শাসনের প্রারস্ত সময়ে 

গরতর বেগশালী হওয়ায় মূল করতোয়। ও তাহার এ শাখা! 

বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দিনাজপুর প্রদেশে, পর্বত হইতে 

আঁগত কতিপয় স্ষুদ্র আোতঃ আত্রেয়ী নদীতে পতিত হইত। 

কাল প্রভাবে এ সকল শত রুদ্ধ ও মহানন্দা! নদীর পূর্ববাভি- 

মুখী শাখ! সকল বিলুপ্ত হইয়াছে । একদ! বারেনম্্রদেশ আন্েরী, 

করতোক্। ও মহানদীর শাখা প্রপাথাক্গ ন্ুশোৌভিত ছিল। প্রাচীন 

বিলুপ্ত ও বিশ্বস্ত জনপদসমূহের ভগ্মীবশেষপরিচিহ্ন এ সকল 

নরদীতীরবর্থী স্থানের স্থৃতি উদ্দীপন করিতেছে । অগ্যাপিও 

দে্রীর মহাঙ্গানম্্রে অন্তান্ত পবিত্র নর্দীর সহিত আত্রেয়ী ও 

করাতোয়ার নাম উচ্চারিত হয়। আত্রেরী ও করতোয়া উভয় 

নদীই একদা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল । 1 

বারেন্ত্র দেশের নাম কেন হইল তৎসন্বন্ধে নান! জনে নানা 
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$ মহাভারত) দিকুপুরাপ, ক্ষদপুরাগ প্রভৃতিতে করতোনাঙগাহাত্্য ঘর্িত 

হইক়াছে। [ করতোয়াশ্ দেখ ]। দেখীর ভূঙ্গার গানমন্ত্রে আত্রেয়ী ও 

ক্লরতোয়ার নাদ আছে ।-”*আন্রেয়ী ভারতী গজ! করতোযা সরদ্বতী |” বুকানন 

সাহেবের ইঞ্টারণ ইতি ও হন্টার দাঁহেছের রঙগপুরেয বিষরণ প্রভৃতিতে 

কয়তো়ার বর্তমান বন্থ! লিখিত হইয়াছে! 

1 

[ ৩৯৭ ] 

কথা বলিতেছেন । কেছ অনুমান করেন, একদা পৌব-নারারণী- 
মহাযোগে পাল উপাধিধারী দ্বাদশজন রাজা ভারতবর্ষের ধিভিা 
প্রদেশ হইতে এদেশে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পথের ধর্ণমতা 

জন্ত পরি মধোই ধোগের সময় অতিবাহিত হওয়ায় ভবিষ্যতে 

মহাযোগের এ্রতীক্ষায় তাহার! করতোয়া তীরস্থ বিভিন্ন স্বানে 

বাস, রা্যন্থাপন ও রাজধানী নির্দীণ করেন। তজাগই 

বার+ইন্জ -বায়েন্্র নামের সহিত বারেশ্র (দেশ) নামের উ€- 

পত্তি। স্থানীয় কিন্বদস্তী ইহাই সমর্থন করে! কিন্তু তাহা 

বলিয়! ইহাকে অন্রান্ত সিদ্ধান্ত মনে করা যা না। বারেজ 

কুলাচাধ্যগপ বলেন ঘে “বরিন্দা” (রাজসার্হীর পশ্চিম ) নামক 

স্থানে প্রছায় নামক ব্যক্তির নামানুসারে প্রহায়েশ্বর নাম" 

ধেয় হরিহরমূর্তি স্থাপিত ও বরেন্ত্রশূর কর্তৃক তদীয় শাসিতদেশ 

বারেন্ত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু ও গোঁড় + প্রভৃতি দেশ নামের 

উৎপত্তি মূলে এ ধু নামধের রাজার নামানুলারে রাজোর নাম- 
করণ দেখিয়! কুলাচার্ধ্যগণ বরেন্ত্রশুর হইতে বারেন্ত্র দেশের 

নামকরণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক রাড় ও বরেজ এ 

ছই নামের বহুল প্রচলন বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজগণের 

সময়েই পরিরৃষ্ট হইতেছে । 
নু্রসিদ্ধ গৌড় মহানগরী বারেন্জদেশের পশ্চিমর্দক্ষিণ দিকে 

অবস্থিত । একসময়ে গঙ্গা! ও মহানন্দা এ মহাঁনগরীকে বেষ্টন 

করিয়াছিল। কাঁলপ্রভাবে গঙ্গার গতি পরিবর্ধিত হইয়! 

মহানন্দীর কিয়দংশ গ্রাস করায় এ মহানগরীর প্রতি বারেন্দ্র- 

দেশের দাবীদাওয়! যেন দুরে নীতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

গোৌঁড় মহানগরী ব্যতীত বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী 

ও বগুড়া জেলার মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু নৃপালগণের কীর্তিরা্জির 

ভগ্মাবশেষচিহ্ন বিস্তমান আছে। মালদহ জেলার গোমস্তাপুর 

নামক স্থানে লক্ষমণসেনের নির্টিত প্রকাণ্ড দীঘি, দিনাজপুর 

জেলার গঙ্গারামপুরে মহীপালদীঘি নামক অমানুষিক কীর্তি ও 

রাঁজসাহী জেলাস্থিত থান! মান্দা ও সিংড়া গ্রতৃতির এলাক৷ 

মধ্যে কতিপয় বৃহজ্জলাশয় ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত থানা 

ক্ষেতনালের অধীন নান্দইলদীঘি ও থান! শিবগঞ্জের অধীন. 

শশীর দীঘি (কথিত হয় যে ন্ুধস্থা রাজার নামানুসারে এ 

দীঘি নুধস্থার অপত্রংশ ), নানাস্থানে সুখুডুখুর দীঘিপুক্করিণী 

ও ভদ্রার্দীদি প্রভৃতি, থান! সেরপুরের অন্তর্গত রাজবাড়ী 

নামক স্থানে সেনরাজগণের শেষ রাজধানীর পরিখা প্রভৃতি 
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এবং জেলা পাবনার থানা রায়গঞ্জ ও পরগণা ময়মনসাহীর 

অন্তর্গত নিমগাছী নামক স্থানে জয়সাগর দীঘি বর্তমান আছে। 

বগুড়া জেলার ৩ ক্রোশ উত্তরে করতোয়াতটে মহাস্থানগড় * 

নামক যে স্থান আছে, চীন.পরিব্রাজকের বর্ণনান্ুসারে 

তাহাই পৌগুবদ্ধন নামক প্রাচীন জনপদ বলিয়া বর্তমান 

এতিহাসিকগণ প্রকাশ করেন । গক্ুড়ন্তস্ত বা বদল নামক 

প্রাচীন প্রন্তরস্তস্তলিপি এই খণ্ডেই বর্তমান আছে। উক্ত 

মহাস্থান ও মঙ্গলবাড়ী ব্যতীত, যোগীরভবন, ক্ষেত্রনালা, 

দেবীকোট, দ্েবস্থান, বিরাট, নিমগাছী, ভবানীপুর, থালতা, 

চৈত্রহাটী ও কুশ্তত্বীকালীগ! প্রভৃতি বহু জনপদ বৌদ্ধ ও হিন্দু- 
রাজত্বের বিগত স্থতি বিঘোষণ কারতেছে। 

সেনরাঙজগণের সময় হইতেই এদেশবানী ব্রাঙ্গণ কায়স্থ ও 

নবণাখগণ বারেন্দ্র বিশেষণে পরিচিত হইতেছেন। 

মুসলমান শাসনকালে রাজা গণেশ স্বাধীন হইয়াছিলেন। 

তিনিও বারেন্রুদেশবাসী ছিলেন । 
ভবানীপুর, থালতা, চৈত্রহাটা প্রতৃতি স্থানের প্রাচীন 

দেবসেব! সকল মুসলমানগণের সময় কিয়ৎকাল লুপ্ত ছিল। 

ভবানীপুরের মহামাতার বিষয় স্বতগ্ৰ লিখিত হইয়াছে । শুনা 

যায় যে এ সকল সেব রাজা মানসিংহের সময় পুনঃ প্রচলিত 

হয়। এর সকল সেবা কয়েকজন সন্গ্যাসীর হস্তে থাকে পরে 

স|তৈলের জম্দারী গঠিত হইলে এ সকল সেবার ভার 

সাতৈলের রাজ] গ্রহণ করেন। [ সাঁতৈল শব্দ দেখ ] সাতৈলের 

জমিদারী নাটোরের রাজ রামজীবন লাভ করিলে পর এ সমস্ত 

সেব| নাটোরের জমিদারীর অন্তর্গত হয়। সাঁতৈলের রাজার 

নির্মিত মন্দিরাদি জীর্ণ হইলে পর নাটোরের প্রাতঃম্রণীয়। 

রাণী ভবানী ও রাজা রামকুষ্জ নুতন মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। 
নাটোরের সম্পত্তি নিলাম হইলে থালতা ও চৈত্রহাটা 'প্রভৃতির 

সেবা অন্ত ব্যক্তির হস্তে যায়। উত্ত দেবতাগণের পুজার মন্ 
স্বতন্ত্র থাকা শুনা যায়। ছুর্গোৎসব গ্রদ্থৃতি সমস্ত পর্বই এ 

সকল দেবত।র নিকট হয়। 

উত্ত থালতা নামক স্থান পরগণে ভাতুরিয়ার তগ্নে কুসুম্বী 

এবং বগুড়া ও রাজসাহী জেলার প্রায় সন্ধিস্থলে,রাজসাহী জেলার 

সিংড়া থানার অন্তর্গত ও শান্তাহার হইতে বগুড়া জেলায় 
২০০০৯ পাশাশীসীশিসসীশিটী শি 

% এক স্তন কাকজোল ঝ| রাজমহল হইতে ৬** লি বা ১** মাইল পূর্ব 

দিকে অবস্থিত । ট'নপরিব্রাজক পৌগু বর্জনের আয়তন ৪*** লি ঘা ৬৬৭ মাইল 

অনুমান করিয়াছেন। বারেন্ত্রদেশের আয়তনের সহিতও পৌতড,ঘর্ধানদেশ 

মান হইভেছে। মহানন্দা, গল্প! ও করতে।য়। নদীয় প্রাচীন গতি বিশেষ 

[বলেচা। বর্তমান পাবনা কখনই পৌণু ঘর্ধননগরী নছে | (09551068980 ৪ 
4016৮ 06927501001 10415, 0. 489.) 

- এপি পপ ০ কপ ক লে 

যে রেলপথ গিয়!ছে তাহার তালোড়া ষ্টেশন হইতে ৩৪ মাইল 
দুর হইবে। থালতার দেবসেবা যে সময় আরম্ত হয়, সম্ভবতঃ 

সে সময় নাগর নদী থাঁলতার নিয়ভাগেই প্রবাহিত ছিল। 
নাগর ও তুলসীগ্া প্রভৃতি করতোয়ার শাখা । থালতেমবরী 

মহামাতাঁর মুর্তি একহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ। শ্রীমুত্তি সর্বদ। 
বস্ত্াবৃতা থাকেন। পুরোহিত ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীমুষ্ডির 
বন্ত্রাদির পরিবর্তন করিতে পারেন না। থালতেশ্বরীর বাবহার 

জন্ত রৌপ্যপাছক! আছে। পুরোহিতবংশে শিষ্যানুক্রমে 

মহাঁমাতাঁর পুজার পদ্ধতি ও মন্ত্রা্দি লাভ করিতে হয়। গত 

দুই বারের বিশাল ভূকম্পনে সাতৈলের রাজার প্রদত্ত শ্রীমনদির 
এককালীন ধ্বংসগ্রাণ্ত ও নাটোরের রাজার নির্মিত মন্দিরও 

অতিভীর্ণ ও বাসের অযোগ্য হইয়াছে । মহামাঁতার পুরীর 

বহির্ভাগে একদিকে কালীদহ নামক বৃহজ্জলাশয় ও অপর দিকে 

একট দীর্ঘ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। পুরীর মধ্যভাগে মহামাতার 

মন্দিরের পশ্চাঁৎ দ্রিকে কেলিকদঘ্ব মুলে একটা সাধনবেদী 

আছে। কথিত হয় যে, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ এ স্থানেই 

সাধনা করিতেন। অতি পূর্ব হইতেই প্রতিদিন মৎস্ত মাংস 

ইত্যাদি বিবিধ ভোগের নিয়ম ছিল। বর্তমান সেবাইত রায় 
বনম।লী রায় বাহাদুর মত্ম্তমাংদ ভোগের ও বলিপ্রদানের 

প্রথা ব্রহিত করিলেও থালতেশ্বরীর পুজাদি তাস্ত্রিক মতেই 

সম্পন হয়। 

উক্ত নিমগাছী নামক স্থানের অদূরে চৈত্রহাটা নামক স্থানে 
যে দশভূজ। মুত্তি প্রায় তিনহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ একখণওড প্রস্তরে 

খোদিত আছে, তাহা সুরথরাজার স্থাপিত বলিয়৷ জনশ্রুতি 

চলিতেছে । নিমগাছী নামক স্থান বিরাটের দক্ষিণ গোগ্রহ 

না হইলেও তথায় জয়পাল নামক পরাক্রান্ত রাজ৷ জয়সাগর 

নামক দীঘি খনন ও বহুবিধ মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
তৎকর্তৃক উক্ত দশহুজামুত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। 

এখানে তান্ত্রিক প্রথা মত মত্ম্তমাংসাদদি ভোগের নিয়ম অগ্ঠাপি 

চলিতেছে । 

জেলা পাবন!, থানা চাটমহরের অনতিদূরে সাতৈলবিলেকক 
মধ্যে ও রুদ্ধ আব্রেয়ী নদীতীরে সাতৈলের রাজধানীর কালিকা- 

মুর্তি, উক্ত জেলার থান! ছুলাইরু অধীন শরগ্রামের নাঁগবংশের 

স্থাপিত কালিকা মুগ্তি, জেলা রাজসাহীর থান! বাগমারার অন্তর্গত 

রামরাম! নামক স্থানে তাহেরপুরের ভৌমিক জমিদারগণের 

স্থাপিত শ্রীমৃত্তি ও দিনাজপুরের কালিকামুস্তি গ্রভৃতি শাক্ত- 

প্রভাব কালের বহুতর দেবমুন্তি ও দেবস্থান এই প্রদেশে 

বর্তমান আছে। 
রানী ভবানী নাটোর হইতে ভবানীপুর যাইবার জগ্ভ একট) 



প্রশস্ত রাঞপথ নির্পাণ করেন। এর রাজপথের স্থানে স্থানে 

ইষ্টকগ্রথিত রীধের ভগ্মাবশেষ, স্থানে স্থানে ছত্রশালার পুঙ্ষবিণী 
প্রভৃতি ও এ রাস্তার নিকটবর্তী কোন স্থানে রাণীর হাট নামে 
একটা স্থান বর্তমান আছে। সাতৈলের রাণী সত্যবততী ও 

নাটোরের রাণী ভবানীর নির্মিত রাজপথ প্রাণীর জাঙ্গাল* 

লামে পরিচিত। মুসলমান রাজত্বকালে রাজসাহীর চারঘাট 

অঞ্চল হইতে যে একটা রাজপথ, মুরচা-সেরপুর অভিমুখে ও 

তথা হইতে রঙ্গপুর দিয়া আসামপ্রদেশে যাইবার পথ ছিল*, 

তাহা! এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এ সকল রাজপথ ব্যতীত ভীমের 
জাল নামক রাজপথের ভগ্রাবশেষ স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট 

হয়। [ বিরাট শব দেখ। ] 

বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজত্বকালে একজন প্রধান রাজার সময় যে 
কতিপয় সামস্ত রাঁজ| বর্তমান ছিলেন, তাহা নানা স্থানের রাজ- 

ধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয়। পালউপাধিধারী 
দ্বাদশ নরপতি পৌষনারায়ণী নানে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করুন বানাই করুন অথবা পঞ্চপাগডবের আশ্রয়দাতা 

বিরাট এদেশের রাঁজা হউন বা নাই হউন, বরেন্দ্রের নৈস়্িক 

অবস্থা ও বর্তমান ভগ্মাবশেষপুরিত বিবিধ স্থানের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিলে, একদা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার সমষ্টিতে যে 

বারেন্দ্রদেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে মনদদেহ বোধ হয় না । 
মুসলমানগণ বঙ্গাধিকারপুর্ব্বক সৈন্য-সংগ্রহ জন্ট অনেকগুলি 

জায়গীরের স্বঙ্টি করেন। তাহেরউল্লা খাঁর নামানুসারে 

তাহেরপুর পরগণার ও লঙ্কর খার নামানুসারে লঙ্করপুর প্রভৃতি 

পরগণ!র নামকরণ হওয়ার প্রবাদ আছে। শুনা যায়যে 

প[ঠানগণের সময় লঙ্কর খাঁর জায়গীর সমস্তই পদ্মার উত্তর তীরে 

ছিল; পরে পদ্মানদীর গতি পরিবন্তিত হইয়া এ পরগণ।র অনেক 

স্থান পদ্মার দক্ষিণ তীরবর্তী হইয়াছে । এ রূপ জায়গীরপ্রথা- 
প্রচলনের সময় বারেন্ছ্ দেশে যে জমিদার ছিল তাহা রাজ! গণেশ 

বা কংসের নামের দ্বারাই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। নরোত্তম- 

বিলান প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রস্থেও বিভিন্ন জমিদারের নাম প্রাপ্ত হওয়া 

যায়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতা খেতরী অঞ্চলে প্রতাপশালী 

জমিদার ছিলেন । পঞ্চদশ খুষ্টাব্ের মধ্যভাগে ব্রাঙ্গণজাতির 

মধ্যে তাহেরপুর, সাতৈল ও পুঠিয়া প্রভৃতি ও কায়স্থজাতির 

মধ্যে দিনাজপুর ও বর্ধনকুঠীর জমিদারগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। 

সাতৈিলের জমিদারীর বিলোপের সহিত নাটোরজমিদারীর 
সৃষ্ট হয়। এই প্রদেশে শুঁড়িজাতীয় ছুবলহাটার জমিদারও 

অতি প্রাচীন বটে । 

' সুঘলমান শাসনের প্রথমভাগে বারেন্ত্রদেশ হইতে অনেক 
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লোক পূর্বদিকে বঙ্গভাগে পলায়ন করিয়াছিল । পুর্বে সময 

সময় মহামারীতে লোকক্ষয় ঘটত । ১১৭৬ সনের মন্বস্তরে 

জনসংখ্য। হ্রাস হইতে আরস্ত হইয়াছিল। তৎপরে অনেব 

স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রাছর্ভাব হইতেছে । 
হিন্দ ও বৌদ্ধ রাজত্বকালের প্রাচীন জনপদ মধ্যে কয়েক 

স্থানের বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এখন পাহাড়পুর, 
যোগীর ভবন, আমাই, ঘাঁটনগর, দেবোরদীঘি, ক্ষেত্রনালা, 

দেবীকোট, দেবস্থান এবং মুসলমান রাজত্বকালের দ্বিতীয় 

রাজধানী হজরৎ পাঞ্য়ার সংক্ষেপ-বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল । 
পাছাড়পুর। 

আত্রেয়ী নদীতটন্থ পত্রীতলার দশক্রোশ পূর্বে ও প্রসিৎ 
মহাস্থান গড়ের প্রায় পনের ক্রোশ পশ্চিমে জামালগণ্জের অপর 

পার্খে ও দার্জিলিং রেলপথের ছুইক্রোশ পশ্চিমে পাশ্থাড়পুঃ 

গ্রাম অবস্থিত। বুকানন সাহেব ইহাকে «গোয়াল ভিটা, 

বলিয়াছেন। 

বহির্দিকে প্রায় পনের শত ফিট সমচতুক্ষোণ বুহতৎ একট 

ঘেরের মধ্যস্থলে ৮০ ফুট উচ্চ মৃত্তিকা স্ত,প আছে। 
উক্ত স্ত.পটী একটা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ মাত্র | শিব, দুগা, 

কালী ও নানারূপ প্রতিমুষ্তি অস্কিত ইষ্টকখণ্ড স্থানে স্থানে 

বিক্ষিপ্ত আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যাঁয় এই স্থানে 

বাঁণলিঙ্গ সংস্থাঁপিত ছিল। 
যে'গীর ভষন। 

যমুন! নদীর তীরে পাহাড়পুর হইতে ৮মাইল পশ্চিম--উত্তর- 

পশ্চিম কোণে, মঙ্গলবাড়ীর এ পরিমাণ দক্ষিণপশ্চিম কোণে 

যোগীর ভবন। এইস্থানে অদ্ধপ্রোথিত গুহ|যুক্ত একটা 
আশ্চধ্য মন্দির আছে, এইঞ্ন্য ইহা যোগীর গুহা বা (যোগীর 

গুফা) নামে অভিহিত। বুকানন বলেন যে, অট্রালিকার 

ভগ্রাবশেষ মধ্যে যে মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় তাহা রাজা দেবপালের 

বাসম্থান। এরস্থানের লোকেরাও উহাকে রাজ দেবপালেব 

ছত্রী বলিয়া থাকে। এই মন্দিরোপরি কোনরূপ লিপি দৃষ্টি 
গোচর হয় না। মহাস্থান হইতে ইহা ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব 

অবস্থিত। প্রবাদ এই, গুহা হইতে মহাস্থানে যাইবার একটা 
সুড়ঙ্গ ছিল, উহা'র মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ আছে। প্রবেশ-পথের 

দক্ষিণে ও বামদিকে তুলসী ও বিদ্ববেদী। সম্মুখ ভাগে যোগীর 

থাকিবার আশ্রম । গুহার দক্ষিণে ছুইটী ক্ষুদ্র মন্দির 'সাছে। 

উহার একটাতে সাধারণ লিঙ্গ ও অপরটাতে ব্রহ্মলিঙ্গ আছেন। 
এই শেষোক্ত লিঙ্গের চতুম্মুখ দেখা যায়, কিন্তু ইহার পঞ্চমুখ 

থাকাই সন্ভব। গুহার মন্দিরের বাহিরে তিন ফিট ?৭ ইঞ্চি 

দীর্ঘ সুন্দর একটী চতুভূ্জ বিষুমুধি আছে। ইহা ব্যতীত 
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বলেন যে উহ! মায়াদেবী বুদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন । মায়া" 

দেবীর এরূপ শায়িত-মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষেপ্রনালাতেও 
( খেতনাল ) প্রন্ূপ একটা মূর্তি আছে। 

আমাই বা আমারি। 

যোশী-গুহার প্রায় দেড়ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এইস্থান 

অবস্থিত। পূর্বপশ্চিমে গ্রামখানি এক মাইলেরও বেশী দীর্ঘ। 
কয়েকটা পুফকরিণী ও ভাস্করকার্ধ্য দৃষ্টিগোচর হয়। আমারির 
দেড় মাইল উত্তরপশ্চিমে বৃন্দাবন নামক স্থানে কতিপয় 
প্রতিমূর্তি ও একটা মুনার “অষ্টশত্তি” মুর্তি আছে। শিব- 
তলাতেও বিষণ প্রভৃতির মুর্তি বিদ্যমান । শেষোক্ত স্থানে চৈত্র 
মাসে মেলা হয়। 

ও ঘাটনগর। 

আত্রেয়ীতটস্থ পত়ীতলা হইতে ১২শ মাইল পশ্চিম, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এইস্থানে ও ইহার চতুর্দিকে প্রাচীন 
ইষ্কাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে হুইটী ক্ষুদ্র মস্জিদ আছে। 
এইস্থানের এক মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থানীয় জমিদারদিগের 

স্থাপিত ব্রঙ্গা, বিষুঃ ও মহেশ্বরের ভগ্নমূর্তি বিস্বমাপ। জমিদার- 

দিগের কাছারীটাও উচ্চ স্ত,পের উপর পুরাতন ইঞ্টকে নির্মিত। 

দেযোরদীঘি। 

ঘাটনগরের ৯ মাইল উত্তরে দেবোরদীঘি নামক বৃহৎ 

জলাশয়। ইহা সমচতুক্ষোণ, প্রায় ১২০০ শত ফিট হুইবে। 
দ্বাদশ ফিট গভীর জল, মধ্যস্থধে একটা গ্রস্তরস্তস্ত আছে। উহা! 
জলের উদ্ধ ১০ ফিট দৃষ্টিগোচর হুয়। পক্কমধ্যে উহার অনেকাংশ 
নিমজ্জিত রহিয়াছে। শুনা যায়, বৈশাখের প্রথর উত্তাপে অধিক 

পরিমাণে জল শুফ হইলে উক্ত স্তত্বগাব্রস্থ খোদিত লিপি ঢৃষ্ি- 
গোঁচর হয়। বুকাননের অন্থমান, এক সহস্র বৎসর পূর্বে ধীবর 
রাজ! ইহা খনন করেন। ঠিক এই সময় দেবপাল বরের 
অধিপতি ছিলেন। স্থৃতরাং ইহাকে দেবপালের নামানুসারে 

দেবোরদীঘি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। 
ক্ষেবনাল!। 

ইহ! সাধারণতঃ ক্ষেতনাল নামে পরিচিত। দিনাগ্কপুর 

হইতে বগুড়া পধ্যস্ত বৃহৎ রাজপথের মধ্যে দিনাজপুর হইতে ৬« 

মাইল দক্ষিণপূর্ধ্বে ও রগুড়! হইতে ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে 
এইস্থান অবস্থিত। এখানে বগুড়ার অধীন একটী থানা আছে। 

এইছ্ানে প্রাচীন ইষ্টক স্তপ ও বৃহৎ ভালাশয় ও পাষাণ 

গ্রতিমূর্তি রিস্তমান আছে। থানার দক্ষিণে জবস্থিত মৃত্তিকা 
স্তপের উপরিভাগে ১২ ফিট দীর্ঘ ও ৯ ফিট প্রশত্ত একটা ইষ্টক- 
নির্শিত মন্দিরের ভগনাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইখানে একটা পুরুষ- 

বল্ল ূর্বি অঙ্থধবৃক্ষেয শিকর্ডে অর্থাচ্ছাদিত আবস্থীয় এবং ১ ফুট ১, 
ইঞ্চ উচ্চ ও ১১ ইঞ্চ প্রশস্ত একটা চতুতূর্জ বিষুূর্তি আছে। 

এডি তথায় প্রায় ১ ফুট ১+ ইঞ্চ দীর্ঘ একটা আশ্চর্য সমর 
হাটু তাঙ্গিয়৷ বামহস্তের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বামপার্শে 

শায়িত, ও তৎপার্থে একট শিশু শয়ান রহিদ্ভাছে। মন্তকের 

দিকে একজন সখী চামর বাজন ও অপর দাসী পদসেবা করি- 

ভেছ। উহার দক্ষিণ হন্তে একটা পুষ্প ও মন্তকের উপর 

গ্ণেশাদি দেবতার ক্ষুত্্র চিত্র। শয্যার নিয়ে ফুলফলপূর্ণ সাঁজি। 

উহার পাদদেশে দেবনাগর অক্ষরে প্রাচীন খোদিত লিপি আছে । 

থানার উত্তরে কিয়ঙদ,রে একটা পুফরিণীর নিকট মহাদেবের 
ভগ্ন মর্দির। এখানে ৪টা প্রধান মূর্তি আছে। একটা পূর্ব- 

বর্ণিত সত্ীমূর্তি। এ সঙ্গে ইহাতে নবগ্রাহের চিত্র দেখা যায়। 

এ মুর্তিটা ২ ফিট ৬ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ১ ফুট উচ্চ। ২্য়টা হরগৌরী 
মর্তি। চতুর্ভজবিশিষ্ট হর, গৌরীকে চুত্ন করিতেছেন । ওটা 

৩ ফুট উচ্চ চতুরঙ্গ বিষুুত্তি। ওর্থটী একটী ক্ষুত্র মুস্তি 
উপবেশন করিয়া আছে। ওয়েই্মাকট ইহাকে বৌদ্মু্তি 

বলিয়াই বর্ণন! করিয়াছেন । সৌভাগ্যবশতঃ একটা প্রতিমূত্তির 

নিম্নদেশের ভগ্ন উপগীঠ মধ্যে দেবনাগরে বুদ্ধহত্রের কিয়দংশ 

লিখিত আছে। বথা__ 
পযে ধর্ঘহেতুপ্রভাষাহেত* ইত্যারি 

ক্ষেত্রনালার ৬।৭ মাইল উত্তরপূর্ধবদিকে নাদিক্লালদীঘি। 
উক্ত দীদির মধ্যন্থলে একট ইঞ্টকনির্শিত প্রাচীর আছে। 

দেৰীকোট। 

পুনর্তবা নদীর পূর্ধবতটে দ্বেবীকোট নামক গ্রাচীন দূর্গ 

সংস্থাপিত। এই স্থানটা পাুয়ার ৩৩ মাইল উত্তরপূর্ব ও 

দিনাজপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে এবং গড়ের প্রাচীন 

হর্গের ৭* মাল উত্তর ও উত্তরপূর্ববাংশে অবস্থিত। এক সময়ে 

দেবীকোট যে বৃহৎ জনপদ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

এখমও নদীতটের প্রান ও মাইল স্থান ব্যাপিয়! ইছার চিচ্চ দৃষ্টি- 

গোচর হয়। কিংবদন্তী এই যে, এইস্থানে বাণরাজের হুর্গ ছিল। 

হিজরী ৬০% হইতে ৬২৪ পর্যন্ত গিয়ামউদ্দীন্ রাজত্ব করেন। 

ইহার সময়ে লক্ষণাব্তী হইতে দেবীকোট পধ্যন্তব একটা প্রশত্ 

রাজপথ রিনির্দিত হুইয়াছিফা। 
রর্তমান দেবীকোট যে প্রদেশে অবস্থিত পূর্বে তাহার নাম 

"দেবীকোট সহ্শবীরধ্য” ছিল। 
দেবীকোটের ছর্খের কাংশে তিনটী পনিথা আসছে এবং উহা 

দৃঢ় মুন্য় প্রাড়ীর ঘারা পরিবেষ্টিত। যাহাকে গোকে মচরাচর 
দুর্ণ বলো, তাহা! নিনিড় জয়লাবুড়। তয্মাধ্য মন্থুয্ের প্ররেশ 

জসম্ভব। গড়ের আয়তন প্রায় ২**? ছিট লম্চতূফষোণ, হুর 
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দক্ষিণপশ্চিমকোণে সুলতান শর মসজিদ এবং “জীব” ও 

“অমৃত” নামক ছৃইটী কুপ। এই স্থান ও পূর্বববরণিত মহাস্থান 
বোধ হয় একইনূপে হিন্দুগৌরববিচযাত হুইয়াছে। এখানে 
“জীবকুণ্ড” আর মহাস্থানে জীয়ৎকুও বিগ্তমান | 

দেবীকোটের উত্তরে প্রায় ১**০ ফিট সমচতুক্ষোণ মৃত" 

প্রাচীরের বেষ্টন এবং তদুত্বরেও প্রায় এরূপ বৃহৎ মৃত্প্রাচীর। 

এতছুভয়ই প্রশস্ত খাল দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের বেষ্টনের উত্তর- 
পশ্চিমকোণে সাবোবযারির মসঞ্িদ | বুকানন এবং কানিংহাম 
উভয়েই এই স্থান কোন বৃহৎ হিন্দু দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের 
উপর নির্মিত বলিয়! সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই স্থানেই কানিং- 

হাম্ সাহেব কতিপয় প্রস্তর ও ইঞ্টকে খোদিত হিন্দু শিল্প দেখিয়া 

ছিলেন। পুনর্ভবানদীর অপর পারে পীর বাহাউদ্দীনের মসজিদ । 

গড়বেষ্টিত স্থান দৈর্ধ্যে প্রায় এক মাইল। ইহার দক্ষিণ- 

দিকে দমদমা বা সেনা-নিবাসের স্থান । দমদম! হইতে ছুইটী বীধ 
বিশিষ্ট পথ পূর্বদিকে “পোহাল দীঘি” ও “কালাদীঘি” নামক 
বৃহৎ জলাশয়ের নিকট গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দীঘির পূর্ব্পশ্চিমে 

দৈর্ঘ্য দেখিয়া কানিংহাম সাহেব মুসলমানগণের কৃত মনে করেন। 

কিন্ত তাহা যুকিসঙ্গত নহে। আমরা শেষোক্ত প্রকার হিন্দু- 

গণের কৃতও কতিপয় জলাশয় দেখিতে পাই। 

কালাদীঘি দৈর্ঘ্যে চারি হাজার ফিট ও প্রস্থে আটশত ফিট। 

প্রবাদ,বাণান্ুরের পত্রী কালারাণীর নামানুসারে এ নাম হইয়াছে। 

উক্ত ছুইটী জলাশয়ই দেবীকোটের ছূর্গ হইতে এক মাইল 

দূরে অবস্থিত । 

দোহাল-দীঘির উত্তর তটে মোল্লা আতাউদ্দীনের আস্তান!। 

এখানে ষে মসজিদ আছে, তাহার এক দিকে কবরখানা ও এক 

দিকে কিবলা ( নমাজ ) খানা । উহার ভিত্তিমূল প্রস্তর ও 

তছুপরিভাগ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত। ইহার গাত্রের চারিটা স্থানে 

খোদিত পারস্তলিপি আছে। ১ম লিপিটাতে কৈকোয়াসের 
নাম ও হিজরী ৬৯৭ সালের প্রথম মহরমের তারিখ, ২য় লিপিতে 

গিয়াসউদ্দীনের নাম ও হিজরী ৭৫৬ ) ৩য় লিপিতে সামসউদ্দীন্ 

মজঃফর শাহের নাম ও হিজরী ৮৯৬ সাল লেখা আছে। ৪র্থ 

লিপিটা গুত্বজে প্রবেশ করিবার পথে আলাউদ্দীনছুসেনের 

রাজত্ব কালে হিজরী ৭১৮ সালে উৎকীর্ণ হয়। 

দেবস্থাল!। 

ইহাকে লাধারণতঃ দেবথালা বলে। ইহাঁও একটা প্রাচীন 

হিন্দু নিবাস । দিনাজপুরের বড় রাজপথের সন্নিকটে পাতুয়া 

হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে কতিপয় বুহুৎ ও 

ক্ুদ্র জলাশয় আছে; এখানকার হিন্দুমন্দিরের প্রস্তরাদি 

দ্বার একটা মসজিদ নির্শিতি হইয়াছে। ইহার গাত্রে ষে লিপি 
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আছে তাহা অতি আশ্চধ্য । উহাতে বারবক শাহের নাম ও 

হিজরী ৮৬৮ সাল লিখিত । মসজিদের প্রদক্ষিণা মধ্যে কয়েকটা 

হিন্দস্তস্ত। এখানেও একটা বাসুদেব মুস্তি আছে। প্রবাদ 

আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন উষ!া হরণ করেন, সেই সময়ে তিনি 

পারিষদগণ সহ এই স্থানে অবস্থান করেন। 
হজরত পাওুয়!। 

ইহা মুসলমানগণের রাজধানী ছিল বলিয়া হজরত বিশেষণ 

প্রাপ্ত হয়। পাওয়া নাম করণ সম্বন্ধে সাধারণের সংশ্কার এই 

যে পাগুবগণ অজ্ঞাত বাসকালে এদেশে আইসেন ও সম্ভবতঃ 

এই স্থানে অবস্থান করায় তদমুসারে পাখুয়া নাম হইয়াছে! 

বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। 

পাগুয়ার দক্ষিণে দীর্ঘাকার অনেক জলাশয় বিদ্যমান আছে। 

ইহা ব্যতীত হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন, আদিন! মস্ঞজিদ, 

একলাথি গুজ ও নূরকুতব আলম প্রত্ৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। 

ফিরোজ তোগ্লকের আক্রমণে ইলিয়াস শাহ পাওয়া হইতে 

একডালা নামক স্থানে যাইয়! রাজধানী সংস্থাপন করেন। ইলি- 

যাসের পুত্র সেকন্দর শাহ হিজরী ৭৫৯ হ্টতে ৭৯২ পধ্যস্ত রাজত্ব * 

করেন। ইনি এই স্থানে থাকিয়া বৃহৎ আদিনা মস্জিদ নিশ্মীণ 

করান। গৌড়নগরে রাজধানী পরিবর্তন হওয়ার পর হইতেই 

পাতুয়া ক্রমে শ্রীহীন হইতে আরস্ত হয়। 

নূরকুতুব আলমের মসজিদটা সাধারণতঃ ছয় হাজারী লামে 

পরিচিত। কুতব সাহেবের সেবার ব্যয়জন্ত এঁ পরিমাণ ভুমি 

বাদসাহ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। ব্রকম্যান সাহেব বলেন, ইনি প্রসিদ্ 

আলা-উল হকের পুত্র । ইনি ৮৫১ হিজরীতে পরলোক গমন 

করেন। ইহার পার্থের একটী অট্টালিকা মহম্মদ প্রথম দ্বারা 

৯৬৩ হিজরী ২৮ জিলহিজ্জতে নির্দিত। কানিংহাম সাহেব এই- 

টাকেই নূরকুতুব আলমের প্রকৃত গুল বলিয়৷ উল্লেখ করেন। 

নুরকুতুবের ছ-হাজারীর অর উত্তরেই সোনা মসজিদ। 

ইহাতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যাঁয় যে, মুকদম 

শাহ কর্তৃক ৯৯০ হিজরীতে ইহা নির্মিত ও নিশ্মাতার পূর্বব- 

পুরুষ নুরকুতুব আলমের নামানুসারে উহার নাম কুতুবশাহী 

মসজিদ হইয়াছে । 
একলাবী গুদ্বজটা সোনামসজিদের কিযন্দর উত্তরে ও 

দিনাজপুরাভিমুখ পথের নিকটে অবস্থিত। বোধ হয় ইহার 

নির্শীণকায্যে একলক্ষ টাক! ব্যন্ধ হওয়ার একলাখী নাম হই- 

্নাছে। ইহার ইষ্টকাদিতেও হিন্দুপিক্পিগণের কৃত প্রতিমুতত 

স্কানে স্থানে বর্তমান আছে। 

আদ্দিন! মসজিদ কেবল পায়! বলিয়! নহে বঙ্গদেশের মধে 

একটা আশ্চর্য সামগ্রা বটে । ইহ! দৈর্ঘ্যে প্রায় দুইশত হাত 
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্রসথে প্রায় দেড়শত হাত হইবে। ইহার প্রস্তরাদিতে হিন্দু 
ভাবের থোদিত কারুকাধ্য দেখা যায়। ৭৭* হিজরী ৬ রজবে 

(১৩৬৯ খুঃ অঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী ) ইলিয়াস শাহের পুত্র সেকন্দর 

শাহ ইহা নির্মাণ করেন। ইহার মধ্যে নমাঁজ করিবার স্থানের : 

সম্মুথে আরব্য ভাষায় কোরাণের লিপি খোদিত আছে। 

ইহা ব্যতীত সাতাইস ঘর ও সেকেন্দরের মসজিদ নামক 

গৃহ ও অনেক ভগ্ন অট্রালিকার চিহ্ন বর্তমান আছে। 

[ পাওুয়া দেখ। ] 

বগুড়া সহরের ১২ মাইল উত্তরে *চাম্পাই” নগরের 

ভগ্রাবশেষ । এ স্থানের বর্তমান নাম স্থানীয় ভাষানু- 

সারে প্টাদমুয়া” হইয়াছে । এ চাদমুয়া গ্রামের নিকট সোরাই 

গোরাই নামক দুইটা বিল আছে। বিলের আয়তন ক্রমে 

খর্ব হইয়া আসিলেও সামান্ত নহে। তত্নৃষ্টে অনুমান হয় 
ষে পুর্বে কোন বৃহ নদীগর্ভ ছিল। সোরাই বিলের মধ্যস্থলে 

পল্মাদেবীর ভিটা আছে। এ ভিটায় গতায়াতের পন্ত এক 

সময় ইঞ্কনিম্মিত পথ ছিশ এরূপ প্রবাদ আছে। যাহা! 

হউক বিলের তীরবর্তীস্থানে ইঠ্টকের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
জনশ্রতি--এ সকল কাত্তি প্রসিদ্ধ চাদসদাগরের নির্দিত। 

বগুড়া অঞ্চলের কোন কোন গন্ধবণিক আপনাদিগকে চাদ 

সদাগরের ও বাসবেণে সদাগরের বংশধর বলিয়া! পরিচয় দেয়। 

বারেন্দ্রদেশে গন্ধবণিক্ জাতি একসময়ে ধনী বলিয়া কথিত 

হইত। জয়পুরহাট রেলষ্টেশনের দেড় মাইল পশ্চিমে বেলা'- 
আওল! নামক গ্থানে গন্ধবণিক জাতীয় রাজীবলোচন মণল 

মুর্শিদাবাদের শেটবংশের ন্যায় ধনী ছিল। উনবিংশ শতাবীর 
গ্রথমভাগে রাজীবলোচন মগ্ণের মৃত্যু হয়। বেলাআওলার 

দ্বাদশ শিবমন্দির গ্র ব্যক্তির এখর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।* 

২ গৌড়বঙ্গবাসী ত্রা্গণশ্রেণীভেদ। 
বরেনদ্রভ্ৃমে আদি বাস হেতু বারেন্ত্র নামে পরিচিত। 1 
বারেন্্র ও রাট়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থ পাঠে আমর! জানিতে পারি 

যে ৬৫৪ শকে আদিশুরের অভ্যুদয়। 

[ বঙগদেশ ও দশোবর্শদেব দেখ ] 

এই সময়ই তিনি কনোজ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণানয়নের 

উদ্যোগ করেন। তাহার আমন্ত্রণে শাঙিল্যগোত্রদ ক্ষিতীশ, 

*.77100%618 888186191 4০9০০826 01 757)8811 0081% 0)8৮10৮, 

+ কুলীন শবে এই শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিখন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই 

শব মুন্রণকালে প্রাচীন বারেক কুলগ্রস্থ আমাদের হস্তগত ন| হওয়ায় এবং 
আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হওয়ায় জনেক বিষয় ছাড় এব: কতক- 

গুলি ভুল থাকিয়া গিযাছে। একারপ বারেন্রত্রাঙ্গণ সমালেয় সংক্ষিণত ইতিহাস 
পুনরায় লিপিবদ্ধ হইল। 

গুধানিধি 'ও সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ধন্য গৌড়মগ্ডলে 

আগমন করেন। বারেদ্র কুলজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই 
পঞ্চ বিপ্র আদিশুরের যজ্ঞ সমাধা করিয়! স্বদেশে ফিরিয়! গেলেন, 

দেশীয় সকলে পাপক্ষালনের জন্ঠ তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

বলিলেন, কিন্তু তীহারা কহিলেন যে বেদবেদাঙঈশান্ত্রবিদের পাপ 

হয় না, এ কারণ প্রায়শ্চিত্ত নিশ্রয়োজন। ইহাতে পরম্পরে 

দারুণ বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন সেই গঞ্চ বিপ্র সাতিশয় 
৷ জুদ্ধ হইয়া গৌড়দেশে আদিশুরের সভায় ফিরিয়া আসিলেন। 

গৌড়াধিপ তাহাদের নিকট দেশের ব্যাপার অবগত হইলেন 
এবং পরম সমাদরে গঙ্গার অনতিদুরে বু ধান্যযুক্ত স্থানে বাস 

করাইলেন। সে সময় রাঢ়দেশে নীতি ও মগ্রবিশারদ সপ্তশতী 

্রাঙ্মণগণ বাস করিতেন। রাজা পঞ্চবিপ্রকে পুনরায় একদিন 

আমন্ত্রণ করিয়! আনাইলেন এবং নিজ রাজ্যে ব্রাঙ্মণপ্রতিষ্ঠার 

জন্ঠ সপ্তশতী কন্তার সহিত তাহাদিগের বিবাহ দেওয়াইলেন। 

বিবাহের পর সেই পঞ্চ বিপ্র রাঢ়দেশে আসিয়া শ্বশুরালয়ের 

নিকটই বাস করিলেন । যথাকালে তাহাদের মৃত্যু হইল। 
কান্তকুজবাসী পূর্ববপক্ষীয় জোষ্ঠাি পুত্রগণ দ্ধ স্ব পিতার 

মৃত্যু সংবাদ পাইয়! যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী 
কোন ব্রাঙ্মণই তাহাদের দান গ্রহণ বা অন্পভোজন করিলেন না। 
ইহাতে তাহারা বিশেষ অবমানিত হইয়া স্ত্রীপুত্রসহ সকলে 
গৌঁড়দেশে চলিয়া আসিলেন এবং গৌড়াধিপের নিকট বাসযোগ্য 
স্থান প্রার্থনা! করিলেন। রাজা তাহাদিগকে রাঢ়দেশে গিয়া 

বৈমাত্রেয় ভ্রাভূগণসহ বাস করিতে কহিলেন, কিন্তু এ প্রস্তাবে 

কেহই সম্মত হইলেন না। অনস্তর গৌড়াধিপ রাজধানীর 

নিকটবস্তী বরেন্দ্র নামক স্থানে তাহাদিগকে বাস করাইলেন। 

সাপত্ববিদ্বেষে উভয় পক্ষীয় সাগ্সিক বিপ্রসস্তানগণ পরস্পর একত্র 

ৰাস ও ভক্ষ্যভোজ্য সন্বপ্ধ বন্ধ করেন।' 

(১) “তে পঞ্চবপ্রাঃ হষিধায় রাজ্যে| ঘ্ডং স্থদেশে গমনো তন কাশ্চ। 

ধনেন মানেন চ তেন পুঙ্জিত। গতা৷ যখাদেশমিতাঙ্বযানৈঃ 

গৌড়ং গভা। মাগধবক্ন। বোহপ্যধাজ্য যাজ্যং কৃতবস্তএব। 

যদীচ্ছঠান্মাকনুপপংজিতোজ্যং তদ! কুরুধ্বং খলু পাপনিস্কৃতিং ॥ 

দেশীয়ানাং বচঃ শ্রত্ব। তে চ তেজন্ষিনে| দ্িজাঃ | 

বেদবেদাঙগযেডূ পাং প1পন্পর্শে। ন মাদৃশাং ॥ 
নাপি কিঞিৎ করিধ্যামঃ গ্রায়স্চিত্ং দিজ| বয়ং। 

তদ| মহান্ বিরোধোইভূদিতি তেবাং পরষ্পরং ॥ 

ঘেন প্রস্থ পিতা; পুর্ধবং কান্ঠকুজা ধিপেন চ। 

র।ঙ্গণানাং বিরোধে তু সোহপি নৌবাচ কিঞ্চন॥ 

ততত্তেজন্বিনঃ ভুদ্ধ! তটন।রায়ণাদয়ঃ। 

পুনগত| 'গোৌড়দেশমাদিশুযনৃপান্তি কং ॥ 



বায়েন্্র (ত্রাঙ্গণ) 

আদিশুরের যে আগত পর্ধবপ্রের বহুসংখ্যক পুঞ্রগণের 

মধ্যে ক্ষিতীশের দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর, শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ 
এই পাঁচটা) মেধাতিথির শ্রীহ্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কষ শিব, 

দুর্গা, রবি ও শনী এই আটটা; বীতরাগের সুষেণ, দক্ষ, ভানু- 

মিশ্র ও রূপানিধি এই চারিটা) সুধানিধির ধরাধয় ও ছান্দড় 

এই ছষ্টটা এবং সৌভরির রত্বগর্ভ, বেদগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর 

তমোছুঃখার্ত ইব তান্ প্রত; শুর্ঘানিভান্ দ্বিজান্। 

অপ্রাধিতাগতান্ দৃষ্। হর্ধাহুৎফুঙ্গলোচমঃ ॥ 

সসংভ্রমং তদেখ।য় পৃজযিত্ব। যখাধিথি। 

আসনেবুপধিষ্টেভাঃ পৃষ্ট। হানাময়ং তদ। ॥ 

বিনয়াবনতে। তৃত্বাপৃচ্ছদ্রাজ| কৃতাঞ্জলিঃ। 

পুনরাগমনং বন্ধি মন্তে ভাগ্যোদয়ং মম | 

বদত্র কারণং কিঞিৎ শ্রোতৃমিচ্ছামহে বয়!। 
রাজ। তস্তাধিতং শ্রত্বা ভটনারারণন্তদ| | 

অঘেচৎ সর্ববৃত্ত।স্তং দেশানুচরিতঞ্চ ঘৎ। 

তধ যজ্ঞার্থমাগত্য স্বদেশে বন্তমক্ষম।; ॥ 

কান্যকুজ(ধিপতিন! ঘয়ং মংপ্রেধিত।: পুর! ৷ 

নকিকিৎ কুরুতে সোহপি মস্ত ত্রাঙ্মণকণ্টকং ॥ « 

শ্ুত্বাদিশুরঃ প্রে।ব।চ ক্রত্তং সর্বং মরা প্রভো। 

অধ্বকরেশ[পনয়নং কুরুধবং ছিজসত্বমা; ॥ 

নিষেদযিষ্যে সশবস্ত্রা বহুপ।য়! ভবেদিছ। 

ভতে। রাজ! নুসন্মস্ত্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনাস্তরে ॥ 

গাত্বা স ব্রাঙ্গণোদ্দেশং কৃতা্গলিরভাবত। 

পথিত্রীক্কতমেতদ্ধি প্রাগাগত্য কুলং মম ॥ 

কিয়ংকাণং ছ্বিজাগ্রযাণাং তবতাং সঙ্গতো। মম। 

শ্রন্যাধ্যয়নযোগ।চচ দেশে যাতু পবিভ্রতাং ॥ 

গঙ্গায়। নাতিদুরেহশ্মিন্ গুদেশে ঘহুধান্তকে। 

বসন্ত বিগ্রমুখাশ্চ ভবস্তঃ হুর্ঘাসক্লিভ1ঃ ॥ 

উপারতঃ কালতল্চ বিষাদে শিথিলে তু?! । 

হদিচ্ছথ ম্বদেশায় গমনং যাতুখ ফ্রুঘং | 

রুরুচে বিপ্রমুখ্যেত্যে। নৃপতেঃ হনৃতং বচঃ। 

স্থিতেষু তেমু বিপ্রেধু রাজ! পুনরমন্ত্রয়ৎ ॥ 

যে সপ্তশতিক! ধিপ্র! রাঢ়দেশনিবা সিনঃ। 

ছন্দোগ। ধর্মশান্ত্র্ঞ। নীতিমস্ত্রবিশ(রদাঃ। 

এত্যঃ কন্তা; গ্রদান্তস্ত বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে। 

এতেষাং নিগড়ে। তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ | 

বদি গ্রজাঃ গ্রজায়েরন্ ভবেম্গে কীর্তিরক্ষয়। 

কান্তকুজঘিজাগ্র্যাণাং বংশোহন্মিন স্থাপিতে। ময়া। 

নৃপাজর] দহুতেত]ঃ কল্তা: সপ্তশতীদ্িজা: ॥ 

রাড়ায়াং বহধান্তায়াং স্বশুরালয়সরিধো। 

নিধাসঃ রুরুচে তেতাঃ সমাদৃত্য হুহজানৈঃ ॥ 
সদৃশান্ জনরাদাস্ত্তানু পুত্রান্ কুমারিকাঃ। 

তেজন্বিনে! গুধবতে। দীপো দীপান্তরাদ্ যখ।॥ 

[ ৪৯৩ ] বারেজ্জ (ব্রাঙ্মণ) 

এই চারিটী পুত্রের নাম কুলগ্রস্থে পাওয়া যায়। এই সকল 

পুত্রের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহ! বুঝা! ঘায় ন!। 

মহেশমিশ্রের নির্দোষ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, ক্ষিতীশের 

পুত্র দামোদর বরেন্ত্র দেশে বাস হেতু বারে, শৌরি দাক্ষিণাতা, 

বিশ্বেশ্বর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য ও ভ্টরনারায়ণ রাড়ী 

বলির! গণ্য হন।* 

এদিকে বারেন্ত্র কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ, ধরাধর, নুষেণ, 

গৌতম ও পরাশর এই পাচ জনই বারেন্ত্র বা বারেন্ব্রাহ্মণগণের 

বীজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত এবং রায় কুলপঞ্জিকায় ভট্রনারায়ণ, 

দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্য ও ছাদ্দড় এই পাঁচ জনই রাড়ীয় ব্রাঙ্গণ- 

দিগের বীজপুরুষ বলিয়া! সর্বত্র প্রসিন্ধ। বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা 

হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে, বারেন্ত্র পঞ্চবীজপুরুষের 

অধস্তন বংশধরগণের মধ্যেও কেহ বারেন্ত্র কেছ বা ধাটীয় বলিয়া 

পরিচিত হুইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আধুনিক বারেক কুলগর্থে 

থে সাপত্ববিহেষ ও ভক্ষ্যভোজ্য অভাবের কথা লিখিত হইয়াছে, 

তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । 

সারস্বত ব্রাক্মণগণ কনোলীয় সাগ্লিক বিপ্রাগমনের পূর্ব 
আপা পাপ পপি দি তা তাপস 

ততন্তে ভ্রমশে| বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্। 

পুত্রা বে পূর্কপক্ষীয়াঃ কান্থকুজনিবাদিনঃ | 

ল্যে্ঠাঃ পিতৃম্ৃতিং শ্রত্ব। ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈ;। 

শ্রান্ধে নিমস্ত্রত। যে যে ব্রাঙ্গণ! গ্রামবাসিন; | 

নোতুকং নগৃহীতং তদন্নং দানগ্চ তৈথিজৈঃ। 

ততোহবমানিত। (বপ্রাঃ স্দারাঃ সহপুত্রকাঃ ॥ 

আগত! গৌড়দেশেহশ্মিরপারমুপলক্ষিতাঃ | 
ততণ্ডে পু্িত। রাজ্ঞ। নিবন্তং প্র ধিতান্তথা ॥ 

রাটায়াং জাতে! বত নিষদত্তি হুহজ্নৈঃ। 

ধাচে। নিশম) নৃপতেরচুত্তে ঘিজসত্তমাঃ ॥ 

বসামে। নৈষ রাত।য়াং বৈমাত্রত্রতৃতিঃ সহ । 

শ্রত্বৈতন্ন পতি; প্রাছ রাজধানীসমীপতঃ ॥ 

বারেন্্রাখ্যে দুশক্তাচে) দেশে ঘনথ হব্রতাঃ। 

গ্রামাংস্তত্র প্রদা্গামি শহ্াযুক্ত।ন্ মমোহরান। | 

ততন্তে ভষসংন্তত্ পুত্রদারাদিভিযু'তাঃ। 

বৈমাত্রত।তয়ন্তেযাং রাচদেশ-নিবাসিনঃ ॥ 

মাতুলা শ্রশ্বাসাশ্চ মাতুলা ্রনবব্ধিতা:। 

মাতুলৈরুপনীতান্ত ছানদেগ! জতঘাত্তখা | 

নুনীতাশ্চৈষ বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজনমন্কৃতী: 

রাযায়াং সখমাসীরম্ পুত্দায়াদিতিঘু'তাঃ ॥ 

মাপত্ববিখেষবশাৎ পরম্পরং নৈকত্রবাসে! নচ ভক্গাতোজ্ং। 

বিতাগমাসাদা তথাবিবদ্ধিতাঃ পু্র। দিভির দুতা। বধার্ঘয়ঃ | 

( গৌড়েব্রাঙ্গণধৃত বারেগ্রকুজ 

(হ) হিশ্বকো য কুলীন শখ উষ্টব)। 



বারেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) 

হইতেই এদেশে বাস করিতেন। তাহাদের সম্তানগণই বর্ঘমান 
জেলায় সাতশত ঘর একত্র হইয়! যেস্থানে বাস করেন, সেই 
স্থানই সপ্তশতিকা বা সাতশইকা৷ নামে প্রদিষ হয়। ইহাদের 
আত্মীয় স্বজন বরেন্ত্রভূমেও বাস করিতেন । সপ্তুশতীগণ আজও 
বলিয়া থাকেন যে ভাদাড়ী, ভট্টশালী, করঞ্, আদিত্য ও কাঁমদেব 
এই পঞ্চগ্রামী সপ্তশতী বারেন্দরদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।* 
বাস্তবিক বারেন্জ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও এ সকল গাঞ্ি 

পরিদৃষ্ট হয়। বারেন্্র ও রাট়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে বেশ বুঝা! যায় 
যে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আসিবার পর সম্ভবতঃ কনোজে 
সামাঙ্জিক বিরোধে বিরক্ত হইয়া! পরে ভট্রনারায়ণাদি অর্থাৎ 
সাগ্িক বিপ্রসস্তানগণ এদেশে আগমন করেন। এই সময়ে উত্তর 

গড়ে ধর্মপাল আধিপত্য বিস্তারের উদ্মোগ করিতেছিলেন। 

রাটীয় কুলগ্রন্থ মতে, আদিশৃরের পুত্র ভৃশূরের সময় রাঢ়ী, 

বারেন্ত্র ও সাতশতী এই তিন শ্রেণিবিভাগ হইয়াছিল এবং এই 
ভূশুরের সময়েই রাজা! ধর্মপাঁল পৌগ্ুবর্ধন বা বারেন্্র অধিকার 
করেন। বারেন্দ্র বিপ্রগণ থুষ্টায় ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 
১২শ শতাব' পথ্যস্ত ৪শত বর্যকাল বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনাধীন 
ছিলেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ বারেন্তর ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মান 
করিতেন । 

সাধারণের বিশ্বাস যে, রাজ! বল্লালসেনের সময়েই বারেনর- 

ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে ১০০ গাঞ্জি স্থির হয়। কিন্ত আমরা প্রাচীন 

কুলগ্রন্থ ও পালরাজগণের ইতিহাস হইতেই জানিতে পারি যে 
বল্লালসেনের বহু পূর্বেই পালরাজগণের নিকট শত শত গ্রাম 
লাভ করিয়া বারেন্্রব্রাঙ্গণগণের মধ্যে শত শত গাঞ্ির উৎপত্তি 

হইয়াছিল । ধর্পাল পৌগু বর্ধন অধিকারের পর ভট্টনারায়ণের 
পুত্র আদিগাঞ্জি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করেন। বারেন্তর- 

ব্রাঙ্মণধিগের মধ্যে ভট্টনারায়ণের পুত্রই পালবংশের নিকট 

সর্বপ্রথম গ্রাম লাভ করেন বলিয়া «আদিগাঞ্ি* নামে 

অভিহিত হইয়াছিলেন। শাগ্ডল্য ভষ্টনারায়ণের পুত্রের ন্যায় 

এই বংশীয় বন্ৃতর ব্যক্তি পালরাজগণের নিকট গ্রাম 

লাভ ও তাহাদের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন, পালরাজগণের 

শিলালিপি ও তাত্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যার়। [ পালরাজবংশ দেখ। ] 

শাঙ্িল্যগোত্রের গ্ভায় অপরাপর গোত্রও বৌদ্ধ পালরাজ- 

গণের নিকট সম্মানলাভে বঞ্চিত ছিলেম না। এমন কি 

সেনবংশের অতভ্যদয়ের কিছুকাল পর্য্স্ত এই শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ 

পালরাজগণের নিকট গ্রামলাভ করিতেছিলেন | রারেন্দ্রকবি 
কাশ্তপগোত্রীয় চতুত্ূ্জের হরিচরিতকাব্যে লিখিত আছে-_ 

(৩) নাগর-প্রকাশ ২৪ পৃষ্ঠ! ৷ | 

৯, (লিসা ২ - শে পিন 

"গ্রামোত্তমোহস্ত্যমলমঞ্জুগণৈকপুপ্জঃ 
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্যতমো বরেক্র্যাম্। 
যঞ্জ শ্রুতিম্থৃতিপুরাণপদ প্রবীণাঃ 

সচ্ছান্ত্রকাব্যনিপুণাঃ শ্ম বসত্তি বিপ্রাঃ ॥ 

কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ 

ীন্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোধ্বতীর্ণঃ। 
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং 

জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্শপালাৎ ॥ 

তদনয়ক্ষীরসমুদ্রচন্দ্রো 

বব সুন্দুরিতি ভুন্ুরেন্ঃ। 
আর্্যৈ ধ আচা্যবরোইভিযিক্তঃ 

* * সুরাণাং গুরুণাপি * *। 

্রয়ীপরঃ কাশ্তপগোত্রভাস্কর- 

স্তৎপুত্র আচার্য্যবরে! দিবাকরঃ ॥” 
অর্থাৎ বরেন্্ভূমিতে নির্্ল গুণৈকাধার প্রচুর সমৃদ্ধিশালী 

করঞ্জ নামে খ্যাত এক শ্রেষ্ঠতম উৎকৃষ্ট গ্রাম আছে; যেখানে 

শ্রুতি-স্থৃতিপুরাণপারগ সচ্ছান্ত্রকাব্যকুশল বিপ্রগণ বাস করিতেন। 

উক্ত গ্রামে বিশ্বকর্মার ন্তায় অশেষগুণে দক্ষ সিদ্ধমনস্কাম 
শীস্বর্রেথনাম| বিপ্রপ্রবর অবতীর্ণ হন। ইনি নররাজ ধর্শ- 
পালের নিকট হইতে প্র স্থশাসিত সর্বগুণাগ্রগণ্য সমগ্র গ্রামখানি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার বংশে ক্ষীরসমুদ্রোতূত চন্দ্রের 
নায় সুন্দু নামক এক আধ্যগণাভিযিক্ত আচার্য্য প্রধান শ্রেষ্ঠতম 

ব্রাহ্মণ আবিভূততি হন। কাশ্ঠপগোত্রে ভাস্করের ন্যায় তেজস্থী, 

সুরগুরু বৃহম্পতিতুল্য বেদপরায়ণ আচাধ্যপ্রবর দিবাকর নামে 

তাহার এক পুত্র জন্মে। 

বারেন্ত্রকুলপঞ্জিকামতে -বীতরাগ, তৎপুত্র স্ুযেণ (ইনি 

বারেন্ত্র কাশ্ঠপগোত্রের বীজপুরুষ বলিয়া গণ্য ), তৎপুত্র ব্রঙ্গ- 
ওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র শ্রাস্তনমহাযুনি, 

তৎপুত্র জীগনি ( জীকন ) মহামুনি, তৎপুত্র পীতান্বর, তৎপুত্র 

হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ড, বেদগর্ভের পুত্র হ্বর্ণরেখ ও ভবদেব। 
্বর্ণরেখ বারেক, ভবদেব রাট়ী। স্বর্ণরেখের পুত্র মন্দু (সিন্ধু) 

'আচাধ্য। এই সন্দুকাচার্যের গরুড় নামে এক দত্বক এবং 
কৈতে ও মৈতে নামে ছুই ওরস পুত্র ছিল। কৈতে ভাদুড়ী ও 

মৈতে (মতু) মৈত্র গাঞ্জি। সম্ভবতঃ কৈতে ও মৈতে রাজ- 

দত্ত শাসন লাভ করিয়! সেই সেই গ্রামনামে গাঞ্জিকর্তা হইয়া- 

ছিরেন। কৈতে (ক্রডু)র পুর সক্ক্ষণ, তৎপুত্র ভর্নুকাচার্ধ্য, 

ভন্নুকাচার্যের ছুই পুত্র যোগেশ্বর ও দিবাকর । বল্লালসেনের 

কুলমর্যাদাকালে যোগেম্বর ভাছুড়ী এবং দিবাকর পৈতৃক করব 



বারেক (ত্রাহ্মণ) 

গ্রামে থাকায় তাহাদের বংশধরগণ সেই সেই গাঞ্চিনামে চিহ্নিত 
হইয়াছিলেন। 

উত্ত বংশাবলী হইতে জানা ঘাইতেছে যে, রাজা! বল্লাল- 

সেনের কিছু পুর্ব পর্যস্ত্র বারেন্ত্র ব্রাদ্ষণদিগের মধ্যে গাঞিঃ 
উৎপত্তি ঘটিতেছিল। বারেন্দ্রকুলপঞ্রিকায় স্পষ্ট লিখিত আছে 

যে রাজ! বল্লালের সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৩৫০ ঘর 

্রাহ্মণ ছিল, এই সকল ঘরের মধ্য হইতে রাজা বল্লাল ৫* জনকে 

মগধে, ৬৭ জনকে ভোটে, ৬* জনকে রভঙ্গে, ৪* জনকে 

উতৎ্কলে ও ৪০ জনকে মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। * এবং 

ররেন্দ্রবাসী একশত ঘরকে গণ্য করিয়াছিলেন । এই একশত 

ঘর হইতে বর্তমান বরেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে ১০০ গাঞ্চির উত্পত্তি। 

এখানে বলিয়া! রাখি যে, ভট্রনারাক়ণের পুত্র আদিগাঞ্জি ওঝা! 

যে ধর্দপালের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করেন, কাশ্তপগোত্রজ 

স্থষেণের দশম পুরুষ অধস্তন ন্বর্ণরেখ সেই ধর্শপালের নিকট 

করঞ্রশাদন লাভ করেন নাই। প্রথম ধর্দমপালের অত্যুদয় 

থৃহীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগ এবং খুষ্টায় ১১শ শতাব্দে শেষোক্ত 

ধর্মপালের অভ্যুরয়। মান্দ্রাজ গ্রদেশস্থ তিরুমলয়ের শৈললিপি 

হইতে জান! যায় যে মহারাজ রাজেন্দ্র চোল দিগিজয় কালে 

(প্রায় ১০১২ থুষ্টাব্দে ) ধর্মপালকে পরাজয় করেন। শৈল- 

লিপির উক্ত ধন্মপালকেই আমরা করঞ্জগ্রামপাতা বলিয়া মনে 
করি। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে প্রায় ৩০* শত বর্ষ 

ধরিয়া বারেন্ত্রব্রাহ্ষণনমাজে গাঞ্িগুলির স্থ্টি হইয়াছে এবং 

বারেন্দ্রসমাজের গাঞ্রিনির্দেশক অধিকাংশ গ্রামই বৌদ্ধপাল- 
রাজপ্রদত। 

বৌদ্ধপ্রভাব কালে এখানকার অনেক ব্রাহ্মণ নৌদ্ধ তাস্ত্িক- 

ধন্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অনেকে বৈদিক 

সংস্কার বিসর্জন দিরাছিলেন। রাজা বল্লালসেনের পিতা 

'বিজয়সেন বারেন্ত্র অধিকার করিয়া এখানে পুনরায় বৈদিকমার্গ- 

প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রাট়ী বারেন্ত্র-দোষ- 

কারিকায় লিখিত আছে -. 

"এক বাপের ছুই বেটা ছুই দেশে বান । 

বুদ্ধ পাইয়! জাত খাইয়া কর্ল সর্বনাশ ॥ 

তেরি রিনি স্ব এ, 

* “বরেন্্েতু তদ।| সার্ধং জিণতান্য গ্রজন্মনামূ ॥ 

ষ্রেন্রধাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্িজা। 

বরেন্্ররক্ষিত। রাজ সদ[চারপরায়ণ।2 | 

দ্বিশতামিকগঞ্চাশহারেন্্র!ণাং ছিজন্মন!ম্। 

পঞ্চ শন্াগধে ষ্টির্ভে।টে যষ্টিরভঙ্গকে | 

চত্বরিংশছুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককা;। 

দত্ত। নৃুপতিন| হংং বঙ্গালেন মহন] 1” (বায়েন্্রকুলগরী ) 

1] নি 

বারেন্্র (ব্রাহ্মণ) 

কর্ণ খাইয়! ধর্ম পাইল বারেন্ত্র অধ্যাতি॥* 
বাস্তবিক মহারাজ বিজয়সেন কুরঙগেছ্ি যজ্ঞ সমাধা করিবার 

অন্ঠ বহু বৈদিক ত্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন 

এবং সেই সকল বৈদিক ব্রাঙ্গণের যাতে এখানকার বৌদ্ধ 

তাগ্রিক বারেন্ত্ু সম্তান আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া. 

ছিলেন। কিন্তু বৈদিকধর্ম গ্রহণ করিলেও এখানকার ব্রাহ্মণেব। 

বৌদ্ধ তা্বিকতার প্রভাব এককালে এড়াইতে পারেন নাই। 

তাহাদের গ্রভাবেই রাজা বল্প(লসেন তান্ত্রিকধর্শানুরক্ত হইয়া 

পড়িয়াছিলেন। এই তাগ্রিকতাগ্রচারকল্পেই গৌড়াধিগ বল্লাল 
কুলমর্ধ্যাদা স্থাপন করেন ও নান। দেশে তান্ত্রিক বারেন্ত ব্রাহ্মণ 

পাঠাইয়াছিলেন। বারেশ্রত্রাঙ্ষণগণের চেষ্টাতেই বৌন্ধতান্ত্রিকগণ 

হিন্দৃতান্ত্রিক সমাজে মিশিয়! গিয়াছিলেন। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, রাজা বল্ল।লফেন ১৭ গাঞ্জি ব্রাঙ্গণকে 

স্বীকার করেন। বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণদিগের প্রাচীন কুলপদ্িক!- 

সমূহে এই গাঞ্রি নাম সন্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। নিয়ে সেই 
একশত গাঞ্জি-নাম উদ্ধৃত হইল-_ 

কাশ্তপগোত্রে-_মৈত্র, ভাছুড়ী, করঞ্জ, বালযষ্টিক, মধুগ্ামী 
( মতান্তরে মো! ), রাণীহারী (মতান্তরে বলিহারী ব! রাণীহরি), 

মৌহালী, কিরণ ( কিরণী ), বী্জ, কুঞ্জ, সবি ( মতান্তরে স্থবি বা 
সরগ্রামী ), সুস্থ ( মতীস্তরে সহগ্রামী ), কট বা৷ কটি (মতান্তরে 

বিষে/ৎকটা ), বেলগ্রামী (মতান্তরে গঙ্গা গ্রা্মী), ঘোষ (মতান্তরে 

চম বা বলগ্রামী ), মধ্যগ্রামী ( মতান্তরে পারিশস্ত ), মঠগ্রামী ও 

ও ভদ্রগ্রামী এই অষ্টাদশ গাঞ্জি। এছাড়। আবার কোন 

কোন কুলপঞ্রিকায় অশ্রকোটি ও আথকীজ গাঞ্জির উল্লেখ 

দেখা যায়। 

শাগিল্যগোত্রে--কডদ্রবাগছি, সাধুবাগছি, লাহিড়ী, চম্পটী, 
নন্দনাবাসী, কামেন্্র, ধিহরী, তাড়োয়াল!, বিশী, মৎস্তাসী, চম্প 

(মতান্তরে জু), সুবর্ণতোটক, পুনলা (পুষাণ ), ও বেলুড়ি 

এই ১৪টা। 

বাত্ম্তগোত্রে--সঙ্জামিনী, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, 

কুড়মুড়ি € কড়ঘ ), ভাড়য়াল, সেতুক (মতান্তরে লক্ষক), 

জামরুণী, দিমলী (মতান্তরে শীতলম্বী ), ধোলালি (মতান্তরে 

বিশাল! 9, তান্থুরি ( মতান্তরে তালড়ী ), বৎসগ্রামী, দেবলী, 

নিদ্র!লী, কুকুটা, পণ্ড বর্ধনী, বোড়গ্রামী, শ্রুতকটা, অক্ষগ্রামী, 

সাহরী, কালীগ্রামী, কালীহয়, পৌগু,কালী, কাপলিন্দী, চতুরাঁবন্দী 
( মতান্তরে সানন্দী ), এই ২৪টী।* 

পাপা শশী াশিশিশিস্ষ 

* এছাড়। কুলপন্রিক।র ধাৎ্ন্য গোত্রের গঞি মধ্যে আরও কতকগুলি 

উদ্বেগ আছে-- 



বারেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) 

রাই, রত্বাবলী, উচ্ছরখী, গোচ্ছাপি (বাচত্তী ), ঘাল, শাকটি 

(মতান্তরে কীচড়ী), সিশ্বিবহাল (সিংবহাল ), সড়িয়াল, 

ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল (মতান্তরে করি ), পৃতি, কাছটি, নন্দীগ্রাম, 

গোগ্রামী, নিখটী, সমুদ্র, পিগ্পলী, শৃঙ্গ, খোর্জার (বা খর্জুরী), 
বোলোৎকটা, গোস্বলম্বি ( গোসালাক্ষী ) এই ২৪টা। 

সাব্্ণগোত্রে_সিংদিয়াল, পাকড়ি (পাপুড়ী), শৃঙ্গী, নেদড়ি, 
উকুলি, ধুকড়ি, তালোয়ার, সেতক, নাইগ্রামী (মতান্তরে 

কলাপেচি ), মেধুড়ী (মতান্তরে ছেনদুরী ), কপালী, টুট,রি, 
পঞ্চবটী, খণ্ডবটা, নিকড়ী, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, যবগ্রামী, পুষ্পক, 

ও পুষ্পহাটা এই ২ঞ্টা। 

উদ্ধত গাঞ্জিমালা আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে: 
যে বারেন্্রসমাজে একশতের অধিক গাঞ্জি। তবে রাজা! বল্লাল- 

সেন একশত মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই একশতের মধ্যে 

মৈত্র, ভীমকালীয়াই, রুদ্রবাগছ্ী, সাধুবাগছী, সঞ্জামিনী বা 
সান্াল, লাহিড়ী ও ভাছুড়ী এই ৭ ঘর কুলীন ; ভাদড়াদি 
৯ ঘর শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও ৮৪ ঘর কষ্টশ্রোত্রিয়। রাজা বল্লালসেন 

বারেন্্রমাজে কুলমধ্যাদা প্রবর্তিত করিলেও রাট়ীয় সমাজের 

্তায় এখানকার কুলীন ও শ্রোত্রিয়সমাজে পরস্পর আদান- 

প্রদানের বাধা ছিল না । কুলমধ্যাদা স্থাপনের দুই তিন পুরুষ 

পরে উদয়নাচার্ধ্য ভাছুড়ী কর্তৃক পরিবর্তমধ্যাদা-স্থাপনের সহিতই 

ক্লীনশ্রত্রিয় সম্বন্ধ অনেকটা লোপ হয়। তাহারই ব্যবস্থা 

অনুসারে শ্রোত্রিয় আর কুলীনকন্তা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে প্রায় ১০১২ খুষ্টাবের নিক্টবস্তী 

সময়ে বৌদ্ধভূপতি (২) ধর্মপাল কাশ্তপগোত্রীয় স্বর্ণরেথকে 

করগ্রগ্রাম দান করেন। এই স্বর্ণরেখের পুত্র সন্দু বা সিন্ধু ওঝা, 

তৎপুত্র কৈতে (ক্রতু ), তৎপর সন্বর্ষণ, তৎপুত্র ভন্নুকাচার্ধ্য। 

এই আচাধ্যের যোগেশ্বর ও দিবাকর নামে ছুই পুত্র। তন্মধ্যে 

যোগেশ্বর ভাদুড়ী ও দিবাকর করঞ্র গাঞ্জি লাভ করেন। ইহারা 

উভায়েই রাজা বল্লালের সমপামগ়্িক। যোগেশ্বর কৌনীন্যমধ্যাদা 

প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র পুগুরীকাক্ষ ভাহুড়ী। 

পালরাজবংশের ইতিহাদ পাঠ করিলে আমরা জানিতে 

পারি যে, ১১৬১ খুষ্টান্দে পালবংশীয় শেষ নৃপতি গোবিন্দপাল 

রাজ্য হাঁরাইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই রাজা বল্লালসেন প্রকৃত 

প্রস্তাবে সমস্ত উত্তর গোঁড় নিজ অধিকারতুক্ত করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। এ সমরেই বারেন্্রসমাজে কৃলমর্ষা।দা গ্রতিষ্ঠার 
পপ পপ 

৮ শশী 

"ঘেগ্রীসী ভথ। দীর্ঘং যোথুড়। কালী ছড়ক। 

মৌলকী তস্ত্রকেলী চ নানমুর স্তখৈঘচ 

শিঘভট। বৈশ।লী চ যাৎম্কগোত্রসমৃত্তবা ।” 

বারেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) 

সম্তাবন।। বল্লালসেনের প্রভাবে বৌন্প্রভা বিলুপ্ত ও বৌদ্ধ 

তান্ত্রিকগণ হিন্দুসমাজভূক্ত হইলেও তখনও ফরজ অঞ্চলে 

বৌদ্ধাচার্্যগণ প্রচ্ছন্ন ভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা ক্রিতে- 

ছিলেন। ভাছুড়ীকৃলপত্্রী হইতে জানিতে পারি যে উক্জ 
পুগ্ডরীকাক্ষের পুত্র বৃহস্পতি আচাধ্য জিন্মনি নামক এক বোস্ধা- 

চার্যের সহিত [বচারে পরাস্ত হইক্স! বিচারসভা। হইতে বহিষ্কৃত 

ও বনে গিয়। গ্রাণত্যাগ করিতে ৰাধ্য হন।* এই বৃহস্পতি 

আচাধ্যের পুত্র জুবিখ্যাত উদয়নাচাধ্য । উদয়নাচাধ্য বারাণমীতে 

গিয়। দরশনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধদ্রিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 

হন। তিনি পিতার মৃত্যু স্মরণ করিয়া মৃত্যুপণ রাখিয়া বিচারে 

জয়লাভ করেন, তাহাতে বৌদ্ধাচার্যের প্রাণদণ্ড হয়। এই 

প্রাণদণ্ড হেতু উদয়নাচাধ্যের ব্র্মহত্যা পাপম্পর্শে। পাপ- 

ক্ষালনের জন্য উদরন পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। কিন্ত ব্রহ্মহত্যার 

পাগীকে মহাপ্র্ দর্শন দ্বেন নাই । রাঁজা জনমেজয় যেমন 

পূর্বপুরুষের গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া বরহ্মত্যা পাপ হইতে মুক্ত 

হন, সেইরূপ উদয়নাচার্ধ্য পাপমুক্তির আশায় ক্লশাস্ত্রংগ্রহ ও 

ক্লীনগণের মধ্যে পরিবর্ত মর্যাদা স্থাপন করেন। কুন্নকভট, 

মযুরভট্র ও মঙ্গল ওঝা এই তিন ব্যক্তি ত্তাহার প্রধান সহায় 

হইয়াছিলেন । 

"বারেন্দ্রকাপব্যাথ্যা” নামক প্রাচীন কুলগ্রস্থে লিখিত আছে-- 

“আমাদিগের বারেন্ত্রকুল হইয়াছেন ব্রহ্গন্বূপ। এই 

বারেন্ত্কুলের মধ্যে ত্রিবিধ মর্ধ্যাদা। কৌলীন্য মর্যাদা, 

শ্রোত্রিয়ত্ব মর্ধ্যাদ], কাপত্ব মর্যাদা । কুলং কিন্তৃতং নবগ্ুণ- 

বিশিষ্ত্বং কুলীনত্বং। নব গুণ কি যে,এই নবগুণ 

সমাবুক্ত ঘাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন কুলীন। 

আর অষ্ট গুণ সমাযুক্ত যাহাকে পাইলেন তারে করিলেন 

সিদ্ধশ্রোত্রিয়। ভাল কুলীন করিলেন, শ্রোত্রিয় করিলেন । 

কাপ হইল কিরূুপে? আঘাতে জন্মে কাপ। আঘাত 

কি? ১ ভরতাঘাত, ২ ভট্টাঘাত, ৩ বউনেয়াঘাত, ও স্বপ্নাঘাত, 

৫ সন্তাঘাত, ৬ সন্ধ্যাঘাত, ৭ আলিয়াঘাত, ৮ চন্ত্রাধাত ৯ গাছ- 

তলীআঘাত, ১০ হতনথানি আঘাত, ১১ বাহাদুরখানি আঘাত, 

১২ কামিনী আঘাত, ১৩ কাফুরখানি আঘাত, এই তের আঘাত 

তের কুলীনে জন্মিল। কোন আঘাত কোন্ কুলীনে ? তরতা' 

ঘাত ভরতাই সান্তালে, ভট্টাঘাত জগাই সান্তালে, বউনেয়! 

+ “ততো! বৃহম্পতিজজ্ে দিষি দেবগু্যথা। 

বেদজে। ব্রন্মনিষ্ঠঃ লন আচার্য গদমাগুবান্॥ 

বৌদ্ধ।চাধ্য-জিঙ্গণিন। ধিচাররণমু্ধনি। 

(িজিতোইপমানিহণ্চ বনং গত্বা। মমর চ ৪” 



শশী শশা টিটি 

বারেক (ত্রাঙ্মণ) 

আঘাত বিধুগাস মৈত্রে, হ্ল্লাঘাত দেবাই সান্ালে; সন্তাঘাত 

গৌরীবর সান্তালে, সন্ধ্যাঘাত যছুমৈত্রে, আলিয়াঘাত বিভাই 

মৈত্রে, চন্ত্রীঘাত ছকড়ি মৈত্রে, গাছতলি আঘাত মুকুন্দ 

ভাছুড়ীতে, হতনথানি আঘাত শৃলপাঁণি মৈত্রে, বাহাছ্বরখানি 

আঘাত কুষ্ণানন্দ মৈত্রে, কামিনী আঘাত রামভদ্র লাহিড়ীতে, 

ও কাফুরথানি আঘাত অনস্ত লাহিড়ীতে, এই তের আঘাত তের 

কুলীনে।* ভরতাঘাতেই আঠারো কুলীনের কুলপাত হইল। 
কোন্ কোন্ সমাজের কুলীনের কুলপাঁত হইল? সাঁতাইর ঘর ৯, 

বরিয়! ২, ভূয়াগ্রাম ৩,গাঙ্গৈল ৪, গএনাকান্দির শক্তিধর ৫,উপল- 

সরের মনোজপ ৬, কুদিপুকুরের বেষ্াই ৭, ভরতাইর বংশের 

ডাউর মাজি ৮, পুখুরের মানাই ৯, কেশীই ১*, মানাইর বংশের 

ছোট চাদ্দাই ১১, বাউনের চতুভূ্জ ১২, চতুর্ভজ সিঙ্গাবাঘা ১৩, 

ভীম ১৪, চামারি ১৫, কৈল মোহর ১৬, বেণে খুরি ১৭, মাটি- 
কোপা ১৮, এই. আঠারো ঘর কর্তা হইলেন কাপ। গ্রস্থকর্তা 

লিখিলেন-- 

গরতাধাতসম্পর্কাৎ দোধেখান্ত।ড়িত ফ্রবং। 

অষ্টাদশ সমাজোহি কাপহৃষ্টিন্ততে। তবেও ॥) 

ভরতাঘাত জন্মে আঠারো সমাজের কুলীনের কুলপাত 

হ'য়ে কাপ শ্থষ্টি হইল। এই আঠারো ঘরের কাপের ছিটায় 

প'ড়ে বার ঘর কুলীন বদ্ধ হইলেন 11 বার ঘর কুলীন কে কে। 

কুদিপুখুরিয়ার রামকমল সাগ্তাল ২। মীনকেতন সান্তাল ৩। 

গুড়নৈর জানু মৈত্র ৪। নাতোটার পুরুষোত্বম ভট্ট ( মৈত্র )৫। 

নাঁথাই লাহিড়ী ৬, আচু লাহিড়ী ৭, রঘু লাহিড়ী ৮, শ্রীগর্ভ 

সান্তাল ৯, শ্রীগর্ভ ভাছুড়ী ১৯, যছ্ সান্তাল ১৯, যছু ভাছুড়ী ১২। 

এই বার কুলীন কাপের ছিটায় ৰদ্ধ। কিন্তু কাপস্ষ্টি হুইল 
ৰ্টে, কিন্ত হ'য়ে যে তাল হইল তা নয়, হইল কি না কুলীনের 

কুলনাশক। সে কেমন ? 

“সমুদ্র বিষকালকুটং সমুৎপতৎ সর্ববধিন।শকারপং। 

উপস্থিতো৷ দেবসদাশিঘঃ দ্বয়ং পীত্ব। ররক্ষাণ্ড বিষং মইৎ জগৎ” 

অর্থাৎ যেমন সমুদ্রমন্থন কালে অকন্মাৎ কালকুট বিষ 

উপস্থিত হয়ে জগৎ সংসার সংহার করিতে উদ্ভত। তৎ- 

কালে দেবের দেব মহােব শিব উপস্থিত হ'য়ে কালকুট বিষ 

পাঁন ক'রে জগৎ সংসার রক্ষা করিলেন। যেমত কালকুট বিষ 

* “ভরতাঘাত জন্মিল ভরতাই সান্তালে। ভষ্টাধাত কামদেব ভটে। 

বউনেয়। আঘাত দঞ্লিক কেদারে।” ইতি ঝা পাঠ। 

+ এই নময়ের ঘটন| লক্ষ করিয়। পটাগ্স্থে বর্ণিত হইয়াছে 

*নিতাই এড়ে ষেট। কেশ।ই ছাড়ে ভাই। 

শরতাখাতে কুলীন টটে লেখ। জোথ! লাই ৪” 

[8০৭ ] 
শিপ শীশীশিন পিপি শিশট িসপি্িসি উপাই পি শীট পাশ শি 

উপস্থিত হয়ে জগৎ সংসার সংহার করিতে উগ্চত, তাহার 

হ্যায় অকন্মাৎ কাপ সৃষ্টি হয়ে, কাপের সহবাসে স্নানে ভোজনে 

শয়নে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। কলিতে বারের 
কুলের কুলীনত্ব থাকে না। এই কালে কুলজ্ঞরা তাহেরপুর 

মোকামে রাজ! কংসনারায়ণের নিকট গিয়া! উপস্থিত হইয়া কহি- 

লেন যে মহারাজ অকন্মাৎ কাপের শ্থষ্টি হয়ে কাপের সহবাসে 

মকল কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। অতএব মহারাজ 

আপনি হৈন্দবের কর্তা, বারেন্্র কুলের বুপ, দেবতার ছোট, 

মনষ্যের বড়। সতেজ কুলীনকে ভোজন না৷ দেন, সে কুলীন 

নিস্তেজ হয়। আর নিস্তেজ কুলীনকে ভোজন দেন সে কুলীন 

সতেজ হয়। অতএব মহারাজ! মধ্যাদাক*ন্নে এই সকল 

কুলীনের কুলরক্ষা করেন। রাজা কহিলেন যে কুলজ্ঞ মুখাৎ 

কুলং। আপনারা ব্যবস্থা করেন, যাহাতে কুলীনের কুলরক্ষা 

হয়। আমার অবশ্ঠ কর্তব্য। কুলজ্ঞের। কহিলেন যে, মহা" 

রাজ, আপনার কাঁপেতে কন্ঠ দেওয়ার ব্যবস্থা । কাঁপে কন্তা 

দিয়া কাপ আর কুলীন এক পংক্তিতে ভোজন দিলে কুলীনের 

কুলরক্ষ! হয়। রাজ! কহিলেন, তথাত্ত। আমি যদি কাপে 

কন্ঠ দিলে, কুলীনের কুলরক্ষা হয় আমার অবস্ঠ কর্তব্য। এই 

রাজা কংসনারায়ণ ন্যুন স্বীকার করিয়া কাপে কন্তা দেন 

জীবাই ধাবড় সিংহের পুত্রে,আর একটা কন্ঠ! দেন ডাউর মাঝির 

পুত্র সদানন্দ মাঝিকে । এই ছুই কন্তা কাপে দিয়া কাপ আর 

কুলীন এক পংস্তিতে ভোজন দিয়া কহিলেন যে কাপ আর 

কুলীনে কুশবারি সমাযুক্তকরণ হইলে কুলীনের কুলপাত হই- 

বেক। ন্নান, ভোজন, শয়নে কুলীনের কুলপাত হইবে না। 

পূর্বে বার ঘর কর্তা কুলীন বদ্ধ ছিলেন। ইহাদিগের কুল- 

রক্ষা করিলেন । কুলরক্ষা করে কহিলেন যেমত কৌলীন্ 

মর্যাদা, শোত্রিয়ত্ব মর্যাদা, তদ্রপ কাপত্ব মর্য্যাদা। কিন্তু কাল 

সহকারে কাপের আদর হইবে। 

কর্তা কুলীন, তদন্থঞ্জ কাপ, উপকারসংযুক্ত কুলীন, 

উপকারঞ্বিহীনত্ব কাপ। পূর্বের উদয়নাচার্য ভাছুড়ীর ছয় 

পুত্র মাহদোষে উপেক্ষিত হন।? 

তৎপর প্র ছয় পুত্র করণ কারণ ক'রে ছয়ঘরিয়৷ পত্তন 

করেন। 

শ্চণ্ডীপতি দনাজীবে ধন। প্রীক্ঠ কোজগ|।" 

শাদশপাশপটি 
স্পেস পস্পা বাশ 

শপে পপাপাশিশি পিশীশাশাশাতিিশিা 

* কোন শ্রোত্রিয়কন্তা কুলীনে বিবাহ করিলে তৎপরে অপর কোন কুলীন 

সেই কুলীনেব কন্যা গ্রহণ বা তাহাকে কন) দান করেন ন1। তাহাকে অপর 

কুলীনের মহিহ করণ করিতে হয়। ইহাঁকেই উপকার কছে। 

+ “উপেক্ষিতং কুলং নান্তি।” 



বারেন্র ত্রাহ্ধণ) 

 চত্তীপতি ভাদুড়ী দনাই চড়ার করণ, , দনাই চায় বড় 
ওঝা মৈত্রে করণ, জীবড় ওঝা! মৈত্রে বলাই গাঁড়াদহে করণ, 
বলাই গাঁড়াদহে শ্রীকণ্ঠে করণ, শ্রীকঠে জীবনে দেড়ে করণ 
ক'রে কাপের ছয়ঘরিয়া পত্তন ।” 

পটীব্যাখ্যা নামক কুলগ্রস্থে লিখিত আছে-_ 

“কিছুকাল অস্তে অবসাদে পটী। মুকুন্দ ভাহুড়ীতে জন্মিল 
দর্পনারায়ণী। সেদর্পনারায়ণী কিমৎ? মুকুন্দ ভাদুড়ীর পুত্র 

গোগীনাথ শ্রীকান্ত শ্রাকু্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাছুড়ী বিবাহ করেন 
রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্ঠ ৷ কুলভ্ঞরা গেলেন শ্রীকৃষ্ণ 

ভাছুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে । শ্ররু্ণ ভাছুড়ী কুলজ্ঞন্বিগের 

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল উদ্মা, কুলল্ররা 
কহিলেন যে হায়, কুলীন হ'য়ে কুলজ্ঞের উপর এত অহঙ্কার, 

দেখ দেখি শ্রীকৃষ্ণ তাছুড়ীর কি দোষ আছে? কুলভ্তরা 

বিবেচনা করে দেখিলেন, যে রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুব, 
সেই.হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ ঠাকুর, এই 
দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোতাখানায় সাতকৈড়ি নামে ব্রহ্মহত্যা 
হয়। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কন্ঠা দেন ছুল্লভ মৈত্ে। 

সেই ছুল্লভ মৈত্রের বাড়ী শ্রীকৃষ্জ ভাছুড়ী ভায়রা সন্বদ্ধে যাতারাত 

করেন। অতএব ভোজন করিয়া থাকিবেন। কুলজ্ঞরা 

শ্রীকৃষ্ণ ভাছুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন। আস্তাড়ে 

গেলেন মুকুন্দ ভাছুড়ীর নিকট, কহিলেন, যে, হে মুকুন্দ ভাছুড়ী 

তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। সেই প্রীুষ্ণ ভাদুড়ীতে জন্মিছে 
দর্পনারায়ণী, তুমি যদি পুত্র স্বরণ কর, তোমাকেও দর্পনারায়ণী 

দিয় আস্তাড়িব$ আর পুত্র যদি উপেক্ষা কর, তবে তুমি যে 

আউটুষ গাঞ্জির প্রধান সেই আউটুষ গাঞ্জির প্রধান থাকিবে। 
মুকুন্দ ভাঙ্ুড়ী পুর উপেক্ষা না ক'রে পুত্র সম্বরণ ক'রে করণ 
কারণ করিলেন। মুকুন? অনন্তে করণ, মুকুন্দে ফৰে করণ, 

অনস্ত লাহিড়ী আর মুকুন্দ সান্যালে করণ। মুকুন্দ, মুকুন্দ, 

অনন্ত, ধব এই চারি মুখ্য ঘারায় দুল্লভ মৈত্র। কুলজ্ঞরা পাঁচ 

কর্তীকেই দর্পনারায়ণী দিয়ে আন্তাড়িলেন। দর্পনারায়ণীর পর 

ধ্রবের কুশে * মুকুন্দ ভাদুড়ীর গঙ্গালাভ। মুকুন্দ ভাদুড়ীর 

পুত্র গোপীনাথ, শ্রীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, তিনের অকরণে গঙ্গালাভ। 

গোপীনাথের পুত্র যছুনাথ বাণীনাথ। শ্্রীকান্তের পুত্র রত্গর্ভ, 
ীকৃষ্ণের পুত্র সুবদ্ধি থা, কেশব খ| জগদানন্দ রায়। সুবুদধি- 
থ। কুলে 1 হৃদয় সান্তালে শাসথানি চলাউড়ি পুত্র উপেক্ষা 
করি পৌন্র সম্বরণ কবি, তত্রাচ বলিতেছি হৃদয় ছিলেন। দর্প- 

পিপি পা পি পপ পর 

* অর্থাৎ করণ। 

+ কুলীনের প্রথম করণের নাম কুজজ। 

| নারায়ণীতে মুই: দয় যদি করিলেন করণ, এই কারণে গ্লাইল 

নিষ্কৃতি। হৃদয় নাড়াতালঃ প্রপৌন্র নাই যে বাড়ে, শ্রোত্রিয় সম্- 
লিত গাইল, রাজার ব্রস্তাল, হৃদয়ের করণে গাইল নিষ্কৃতি। গাইল 
জাগে। উত্তরকালে পক্ষণসান্তাল । এইকালে ধোপড়াকোলের 
বাড়ীতে রাজা কংসনারায়ণ সংগোপনে পিতৃমাতৃকীর্তি করেন। 
সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, পত্র দেন লক্ষণ সান্যাল বৈস্তনাথ তলা- 
পাত্রকে। ভাগিনার! স্থবন্ধি খা, কেশব খ। আর জগদানন্দ রায় 
বর্পনারায়ণীতে বন্ধ। এজন্য ইহাদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন না, 
ইহার! ভগ্মীদায়গ্রস্ত হইয়! লজ্জা মান ত্যাগ করে তথায় গিয়ে 
উপস্থিত হলেন, হয়ে কহিলেন যে মহারাজ, আপনি পিতৃীসতি. 
করেন, সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, আমাদিগকে নিমগ্রণ করেন ন।, 
কিন্তু মহারাঁজ সেজনদিগের ভগ্মী, মহারাজের ভাগিনী অরক্ষণী 
হুইয়াছে। কুলীন পাত্র দেন যে ভগ্মী সম্প্রদান করি, নতুবা 
আজ্ঞা করেন বৎকুতৎসিত ব্রাহ্মণে ভদী সম্প্রদান করি। কিন্ত 
মহারাজ সকলেই বলিবেক, যে অমুক রাজার ভান্মী অমুক যত 
কুৎসিত ব্রাহ্মণে বিবাহ করে। রাজা লজ্জিত হ'য়ে কহিলেন 
যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি 
হয়। ভাল কুলজ্ঞর নিকট ব্যবস্থা লই, রাজার সভায় ছিলেন 
কুলজ্ঞর! ; কুলজ্ঞ্দিগের কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি 
করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয় । কুলজ্ঞর! বিবেচনা ক'ৰে 
কহিলেন, ইহারা মুকুন্দ ভাদুড়ীর সন্তান, তিন পুরুষ দর্প, 
নারায়ণীতে বদ্ধ, আর ইহার্দিগের নষ্ট করিলেই কি হবে। 
কুলজ্ঞরা এই বিবেচনা করে কহিলেন যে মহারাজ আপনি 
হৈনাবের কর্তা বারেন্দ্রের যুপ, দেবতার ছোট, মন্থষ্যের বড় 
সতেজকে আসন্তাড়ন করিলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন 
দিলে সতেজ হয়। তাহার প্রমাণ এই। তোমার পূর্বপুরুষ 
কামদেব ভু ভট্টাঘাত নিষ্কৃতি করিছেন ভোজন দিয়ে। 
নিধাই তলাপাত্র হতনখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে 
লঙ্মণ তলাপাত্র সাদেখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। 
ধনঞ্জয় বড় ঠাকুর শুভরাজখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। 

| আপনি যে দ্নারায়ণরী নিষ্কৃতি করিবেন কিন্ত ভোজনসাপেক্ষ, 

রাজা! লজ্জিত হয়ে গাইল গায়ে পেড়ে লয়ে ভোজন দিলেন, 

গাইল হইল তরল পাতল, তত্্াচ কুলীনের করণ সাপেক্ষ, 
ব্যক্তি নিষ্ঠে চাইর সান্তাল গণনা যায়। কমল নয়ান, রঘুনাথ 
লক্ষণ, দুর্গাদাস। কমলের পুত্র জ্ঞান, গোবিন্দের উপকার 
করিয়া বড় হবেক গাঞ্জি, অকরণে জ্ঞানের গল্পালাভ। রঘুনাথ 

| মুদ্দই-_শক্রতা। 

$ নাড়াতাল--অপুত্ক। 



ইইউ উহ 
নিজ সাত সিডি? অন্ত | 

উমাননীদোষ ধর! পড়িনল। ছূর্গাাসে আবছুল রহিমানি। 

ব্যক্তি নিষ্ঠে পাইলেন লক্ষণ সান্তালে করণ। রাজাও 

: করিলেন আদর । 

সেন লঙ্বণ ভাঙে ধর্পনায়ার়ণী। 

ম। আসে লগ্ণ ন। ভাঙ্গে দর্পনারাণী ॥' 

পরে লক্ষণ নুবুন্ধি খীর করণ দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি । যথা 

তপা কুলীন কাটর ভাঙ্গে; নিধারিল পাইলে লন্ চকিত উপ- 

কার। নিরাবিল ছিলেন সুন্দর সান্তাল। সুন্দর সান্তালের ঠাঞ্রি 

চকিত উপকার লয়ে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করেন। এই দ্র্প- 

নারায়ণী বাইর দিয়ে হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী লক্ষণ তলাপাত্র, 

শঙ্কর আচাধ্য “এই তিন শ্রোত্রিয়্ অন্ধলম্ঘন করে বাণীবল্পভ 

ভাঁদুড়ী আদি নিরাবিল পত্তন করেন। হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী 

কন্ঠ দেন বাণীবল্লভ ভাছুড়ীতে, বাণীবল্লত 

কন দেন লক্ষণ তলাপাত্রে, লক্ষণ কন্যা দেন 

নয়ান সান্তালে, শঙ্কর আচাধ্য কন্তা দেন গোবিন্দ মৈত্রে। তৎপর 

করণ কারণ। নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লোকনাথে করণ, 

লোকনাথে রমানাথে করণ, নষ্জানে বিষুদাসে করণ, নয়ানে 

রাণীবল্লভ ভাহুড়ীতে করণ। 

'অষ্ট অষ্ট কুলীনের রমানাথ গুণি। 

মৈজ্রেতে লে।কন।থ ভাঁদুড়ীতে ঘ।ণী ॥ 

সাগ্য।লে নান বিধুদান। 

লাহিড়ী তবিজরাজ নয়ান ॥' 

এই সকল করণ কারণ করে আইদ নিবারিল পত্তন। 

এই আই নিরাবিলের অন্তর্গত পটী জন্মিল আলেখানি, 

প়ী জন্সিল ভবানীপুরী। পরে দনারায়ণী অস্তপাতী পটা 

জম্মিল রোহেলা, পা জন্মিল ভূষণা। রোহেলা কিমত ? 

গৌরীরায় প্রচণ্ডরায়। সেই প্রচণ্ড রায়ে জন্মিল রোছেলা, 

সেই গ্রচগ্ুরায়ের পুত্র চান্দ রায় হরিরাম রায়, চান্ন রায়ের 

কন্ঠ লন প্রীণবল্পভ রাঁ় ভাছুড়ী গ্রাণবল্লভ বার্বকাবাদ গেলে 

পরু কুলজ্ঞরা রোহেলা দিয়ে আন্তাড়িলেন। প্রাণবল্লভ রায় 

ভাদুড়ী রোহেলা গ্রস্ত হয়ে গেলেন চান্দরায়ের নিকট, যে মহাশয় 

আপনার কন্ঠা আঁমি বিবাহ করি এজন্য 

কুলজ্রা রোহেলা দিয়ে আগ্তাড়েন। অতএব 

আপনার মভান্ন যে কুলীন থাকেন দেন, থে 'আমি করণ কারণ 

করে রোহেলা নিষ্কৃতি করি। চানারায়ের সভায় ছিলেন হূা- 

দান সান্যাল নান্তালকে কহিলেন যে, হে দুর্গা্াস তুমি প্রাণবল্পভ 

আদি নিরাবিল 

রেছেল। 

* অর্থাৎ গাঞ্িকর্তা ব গৌঠীপতি 
| 

+ সাত দি'ড়ি অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ । 
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রায় ভাচ্ড়ীতে করণ কর। চুর্মাবাস রান সান্তাল কহিলেন, 

ধে আমি সামান্ স্থলে করণ করিব তঙ্জ'চ প্রাণবল্পত রায়তে 

করণ করিব না । তবে ঘদি করণ করি, কুলজ্ঞর স্থানে ব্যবস্থা 

লই। কুলজ্ঞরা! যদি ব্যবস্থা দেন, তবে সর্ব কর্তব্য । প্রাণবল্লত 

রায় ভাছুড়ী চান্দরার়কে কহিলেন যে, মহাশয় হাতের কুলীন 

ছেড়ে দিলে পর করণ করে কি না তার কিছু প্রমাণ নাই 

অতএব আপনার অধিকারস্থ কুলীন বটে, ধরে বেদ্ধে করণ 

করাও পরে ছুর্নাদাস সান্তাল আর প্রাণধল্পভ রায় ভাদুড়ীতে 

করণ কারণ হুইল ধর! বাদ্ধা, হূর্মীদা যদি সাহসপর করণ 

করিত, দুর্নাদাসের করণে গাইল নিষ্কৃতি হত। হূর্গাদাস 

করিলেন অন্াহস, গাইল হইল গুরুতর । রোহেলা নিষ্কৃতি 

নয়। রোহেলা জাগে। পরে দুর্গাদাস সান্তালে বাণী বাগীতে 

করণ। কুশে দুর্গাদ।ন সান্ঠালের গঙ্গালাভ ৷ হুর্গীদাসেব 

পুত্র ্ীনারায়ণ দ্বিতীয় পক্ষে রামভদ্র। কিছুকাল অস্তে মা 

মোকামে কেশব 1 সাতাইষ পলট করে অন্বরিতে সংশ্লি্ থেকে 

অন্বরি নিষ্কৃতি কবেন। জামাতা শ্রীনারায়ণ সান্তাল তথায় 

গিয়া! উপস্থিত হয়ে কহিলেন যে, আপনি সাতাইষ পালট 

করে অশ্বরি নিষ্কৃতি করেন 1 আমরা রোহেলায় বন্ধ আমাদের 

কুলীন দেন যে আমরাও করণ কারণ করে (রোহেলা নিষ্কৃতি 

করি। কেশব খার সভায় ছিলেন তিন কুলীন গোপীনাথ 

বাগী শিবরাম সান্যাল রমেশ মৈত্র, এই তিন জন কৃীন দিয়ে 

আঁপনি বাহির থেকে করণ কারণ করাইলেন। শ্রীনারায়ণে 

গোগীনাথ বাগচীতে করণ, গোপীনাথ বাগ্ী শিবরাম গান্তালে 

করণ, শিবরামে রমেশ মৈত্রে করণ। গোপীনাথ বাগডী ছিলেন 

দরিদ্র কুলীন। যে কিছু ধন পণ পাইলেন তা আপনি 

ধাইলেন। কুলজ্ঞদ্িগের কিছুই দিলেন না। কুলজ্ঞদিগের 

জন্মিল উদ্মা। কুলজ্ঞরা কহিলেন বে কেশ এ! অন্বরির পাছ 

করিয়াছেন, অন্বরি নিষ্ৃতি। রোহেলার পাছ করেন নাই 

রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। রোহেলা জাগে। জাতুক * নুবুদ্ধি 

খাঁর সস্তানে যখন করণ করিবে তখন রোহেল! নিষ্কৃতি 

শিবরাম হরিরাম রমেশ গোপীনাথ, চারি কুলীনের চারি উপ- 

কার ব্যবস্থা থাকিল। পবে পটী জন্মিল ভূষণা। এই কালে 

জিতামিত্র রড়াবলীর পুত্র রামকৃষ্ণ বড় ঠাকুর, রূপনারায়ণ তলা- 

পার, ল্রীনারায়ণ তলাপাত্র, হরিনারায়ণ তলাপাত্র । গ্ীনারায়ণ 

তলাপাত্রের কণ্ত! লন রামচন্জ লাহিড়ী, হরিনারায়ণ তলাপাত্রের 

কন্তা লন গঙ্গ।রাম, পরে কন্ত। রঘুনাথ রায়ের পুত্রকে লওয়ান | 

কুলজ্ঞরা দেশীবাদ দিয়ে আন্তাড়েন-- 
টি ০

০৩
০ 

্ জাতুক- যেহেতু | 



পে 
০ 

বরেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) 

রামচত্্র গঙ্গীরাস। ফেন করিলি কুকাম, 

কেন খাইলি তৃষণার পানি। 

খাইলে রূপদলের ভাত, হিন্দুতে না ছো য় পাত, 

গাইল ঘন্ধ মইশীলার জাল|মী 1” 

তৎপর করণ কারণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী দেবনারায়ণ মৈত্রে 

পরিবর্ত, গঙ্গারাম সান্তাল কৃষ্ণবল্লভ বাগচিতে পরিবর্ত। রঘু- 

নাথ রায় দেবীদাস সান্তালে পরিবর্ত। তত্রাচ ভূষণ নিষ্কৃতি হয় 

না। ব্যবস্থা যায়, দেশস্থ কুলীন মথুরা রাঁয় ভাছুড়ী অস্তস্তত্ববেত। 

যদি সাহস ক'রে করণ করে তবে ভূষণা নিষ্কৃতি। পরে মথুরা 

রায় ভাদুড়ী গঙ্গারাম সান্তালে পরিবর্ত, ভূষণ নিষ্কৃতি। ভূষণা 

নিষ্কৃতি করে রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। গঙ্গারাম সান্তাল কুলে 

বড়। কৃষ্ণবল্লভ বাগচি কুলে বড়। দেব নারায়ণ মৈত্র সমাজের 

মুখ্য। মথুরা রায় রঘুনাথ রায় ঢুই দক্ষিণ কপাট করে যায় গণনা । 

দেবীদাস সান্তাল বৈষ্ণব মিশ্রের স্থান, গাইল হইল নিষ্কৃতি, 

পটী হইল ভুষণ।॥ ইত্যবকালে জনার্দন খা কুষ্ণদাস লাহিড়ীকে 

কহিলেন যে কুলীনের কুশপাতিল বাউড়ী দিয়াছি, সেই কুলীনে 

গিয়ে ভূষণ! নিষ্ভৃতি করিল। চল আমরা রোহেলার পর চারি 

কুলীনে উপকার ব্যবস্থা করে রাখিয়াছি। সেই চারি কুলীনের 

উপকার করে আমরাও রোহেল! নিষ্কৃতি করি। জনার্দন থা 

রুষ্চদাস লাহিড়ী প্রস্থতি কুপীন এঁক্য হয়ে শক্ত চৌধুরীকে 

অবলম্বন করে করণ কারণ করে রোহেল! নিষ্কৃতি করেন । রূপ" 

নারায়ণে শ্রীদাস খানে করণ, হরিদেবে নাঁরায়ণে করণ, শিবরামে 

পল্মনাভে করণ, রমেশে কৃষ্ণদাসে করণ, জনার্দন থা হরিনারায়ণ 

সান্তালে করণ। রোহেলা নিষ্কাতি করে ভাছুড়ীতে ঝড় জনার্দন 

প্রীদাস, লাহিড়ীতে বড় কৃষ্দাস হরিদেব, বাগচিতে ৰড় রূপনারা- 

রণ জয়নারায়ণ, সান্তালে বড় শিবরাম হরিরাম, মৈত্রে বড় রমেশ। 

রোহেলার পর সকলেরি প্রতিযোগিতা পাত্র জন্মিল, রমেশের 

গ্রতিযোগী জন্মিল না। রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন বিপক্ষ, 

তিনি আপত্তি করিলেন যে তোমরা আপন যোগ্যতায় করণ 

কারণ করিয়ে রোহেলা নিষ্কৃতি করিলে তবে জানি রোহেল! 

নিষ্কাত। যদি নিরাবিল আদরে। নিরাবিল ছিলেন গোবিন্দ 

পতস। * | গোবিন্দ পাতস| শ্িবরাম সাগ্তালে করণ, পরে 

গৌসাইপুর বাঙ্গাল৷ থেকে আহলেন রাম্তর লাহিড়ী । রামভদ্র 

ছয় টাক! পণ দিয়ে রমেশ মৈত্রে করণ করেন। তত্রাচ আপত্তি 

করিলেন যে কুলীনের আদর বুঝিলাম। শ্রোত্রিয়ের আদর বুঝি। 

শিবরাম মন্ভুমদার যাইট টাকা পণ দিয়ে রমেশ মৈত্রের পুত্রে কন্তা 

দান করেন। তত্রাচ রোহেল! নিষ্কৃতি নয়। তবে জানি যে 

রোহেলা নিষ্কৃতি যদি অন্য অবসাদ আদরে । অন্য অবসাদ কি? 

মিটি
 

* গত সর্ববপ্রধান কুলান। 

[ ৪১০. ] বারেজ্দ (ত্রান্মণ) 

পালি ধর্দাখ। ঘড় পুণ্যযান। 

পিত। মেরে গ1ইল তার বগ। হইল নাম” 

সেই মানৃলী ধর্ম খার কন! লন হুলোচন চোল, পরে কন্তা 

লন পুরুযোত্রম সান্যাল, স্ুলোচন ঢোলে বল্পত চৌধুরী করণ, 

কুকীন্তিক। কণ্ঠ| উৎসর্গ করিলেন মুরারিকে দিয়ে। মুরারি উৎ- 

সর্গ করেন তত্রাচ ঠেকেন, না উৎসর্গ করেন তত্রাচ ঠেকেন। 

উৎসর্গ না করে অকরণে মুরারির 'গঙ্গালাভ। মুরারির পুত্র 

বৈষ্ভনাঁথ তলাপাত্র গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে করপ। গঙ্গাদদাস লাহিড়ী 

পেয়ে বৈগ্থনাথের ভার সয়না । গঙ্গাদাস লাহিড়ীর কুশে বৈছ- 

নাঁথের গঙ্গালাভ। .বৈদ্বনাথের পুত্র বিশ্বনাথ, চাদ, রঘুনাথ। 

বিশ্বনাথ মহেশ সান্তালে করণ, বিশ্বনাথে মুলী সান্ালে করণ, 

বিশ্বনাথে রঘুবীর লাহিড়ীতে করণ, কুলীন কণ্নীণ কারণ করেন, 

রাঁজাও ভোজন দেন, তত্রাচ বগা নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায় 

বুদ্ধি আস্তাঁড়িত বগা, সুবুদ্ধি খাঁর সন্তান য'দ করণ করে তবে 

বগ! নিষ্কৃতি হয়। শ্রবুদ্ধি খার পুত্র জনার্দন খ। আর কৃষ্ণদাস 

লাহিড়ী ছুই কুলীন এ্রক্য হয়ে বগ নিষ্কৃতি করেন। বিশ্বনাথ 

কৃষ্ণদাসে করণ, রঘুবীর রমেশে করণ, মহেশে পদ্মনাভে করণ, 

জনার্দন খ! কৃষ্চদাস লাহিড়ী করণ বগ! নিষ্কৃতি। জাতুক 

রোহেল! নিষ্কৃতি । তাহার গ্রমাণ এই বগ! নিষ্কৃতি । পটা জন্মিল 

রোহেলা, পটা জন্মিল ভূষণাঁ। এই রোহেলা ভূষণ বাহির দিয়ে 

মধ্যে জান্কীবল্লভ রায় নিরাবিল পত্তন করেন। পুর্বে দেবীদাস 

সান্তাল ভাঙ্গেন জানকীবল্লভ রায়ের কুগজ, পরে জানকীবল্লভ 

রায় ভাঙ্গেন রঘুদেব লাহিড়ীর কুলজ, রঘুদেব লাহিড়ী ভাঙ্গেন 

জানকীনাথ মৈত্রের কুলজ, জানকীনাথ মৈত্র ভাঙ্গেন কমলাকান্ত 

বাগৃচির কুলজ, সেই কমলীকাস্ত বাগৃচি আর শিবরাম সান্তালে 

পরিবর্ত। জানকীবল্লভ রায় ভাছুড়ী কুলে বড়, রঘুদেব লাহিড়ী 

কুলে বড়, জানকীনাথ মৈত্র কুলে বড়, কমলাকান্ত বাগৃচি কুলে 

বড়, শিবরাম সান্তাল কুলে বড়। ইত্যবকালে শ্রীকষ্চ ভাড়ি, 

যালের কন্তা লন। কমলাকাস্ত বাগৃচি উপকার করেন, জানকা- 

বল্পভ রায় এই সভেদে জানকীবল্লভ রায়কে বাহির দিয়া রদুরাঁম 

খা টাউনি পত্তন করেন। রতিকাস্ত চক্রবন্তী গৌরীকান্ত মৈত্রে 

করণ, রতিকাস্ত চক্রবত্তী মধুরানাথ সাহ্টালে করণ, সেই মথুরা- 

নাথ সান্ঠাল ভাঙ্গেন* রঘুরাম খাঁর কুলজ, রঘুরাম থা জানকী- 

নাথ সান্তালে করণ। রঘুরাম খ ভাহুড়ী কুলে বড়, মথুরানাথ 

সান্তাল কুলে বড়, গৌরীকাস্ত মৈত্র কুলে বড়, রতিকাস্ত চক্রবর্তী 

লাহিড়ী বারকড়ে স্থান, ও দেশে সান্যাল গণন। যায় শিবরাম, 

এদেশে গণনা যায় মথুরানাথ। রদুরাম থার কুশে মথুরানাথ 

সান্তালের গঙ্গালাভ । মধুরানাথ পান্তালের পুত্র দুর্গাদাস। ছব্রিরাম, 
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% ভাঙ্গ। অবাৎ প্রথম কুল কর।। 



লাভ। রঘুরাম থাঁর পুত্র কাশীরাম গঙ্গারাম খ1। এইকালে বাণী- 
নাথ মেত্র কুশে শঙ্কর চক্রবর্তী লাহিড়ীর গঞ্গালাত। শঙ্করের পুত্র 

রামগোপাল জয়গোপাল, বিনোদগোপ(ল। ইত্যবকালে নরসিংহ 
চক্রবত্তি সান্তাল কূশে রত্বাস্ত চক্রলাহিড়ীর গঙ্গালাভ। রতি- 

কান্তের পুর রমানাথ চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রামগোবিন্দ চক্র 

বস্তী, পরে গোৌরীকান্ত মৈত্র .ভাঙ্গেন রমানাথ চক্রবন্তীর কুলজ। 

' ইত্যবকালে পুষ্পকেতন, মীনকেতন, বদনপাজ|, সেই বদন পাজার 

কণা লন সহর-মঙ্গলার বাণীনাথ, বাণীনাথের কন্তা1! লন মথুরা- 

কোপা, মথুরা কোপার বন্তা লন রধুরাম মন্জুমদার। রঘুরাম 

রাদারাম খাঁএ করণ। পরে রাজারাম খা! অদেষ্ট কন্যা দেন রঘু- 

রাম লাহিড়ীর পুত্রে। পরে কন্ঠা দেন মহেশ সান্তালের পুত্রে। 

রঘুদেবে জানকীবল্লভ রায়ে করণ। মহেশে গৌরীকাস্ত মৈত্রে 
করণ। রঘুদেব, জানকীবল্লভ, মহেশ, গৌরীকান্ত এই চারি 
কুলীন মথুর1 কোপার পাছ দিয়! আস্তাড়িয়া রাজা উদয়নারায়ণ 

কাশীরাম খকে দিয়া বাহির নিরাবিল পত্তন করেন। কমল- 

নয়ান সান্তা ভাঙ্গেন কাশীরাম খাঁর কুলজ। কাশীরাম খঁ! 

তাঙ্গেন গোপাল চক্রবর্তী লাহিড়ীর কুলজ। কাশীরাম খ! 

বলরাম সান্ঠালে করণ কাশীরাম খ1 ভাঙ্গেন বিনোদগোপাল চক্র- 
বর্তীর কুলজ। কানীরাম খ! রঘুরাম বাগচিতে করণ। মথুব! 

কোপার পর রঘুদেব লাহিড়ীর গঙ্গালাত। রঘুদেবের পুত্র 

গোপীনাথ, রমানাথ, লক্মীনারায়ণ, শিবনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, 

দেবনারায়ণ, জীবনারায়ণ। ইত্যবকালে মৈত্র গৌরীকান্ত ভাঙ্গেন 

গোগীনাথ লাহিড়ীর কুলজ,গোগীন।থ লাহিড়ী জানকীবল্পভ গৌরী- 

কান্থ মৈত্র মহেশ সান্তাল এই চার কুলীন ছাতিনা গ্রাম 

, কবিভূপ্রণ চক্রবর্থীর নিকট গিয়! উপস্থিত হইলেন। কবিভূষণ 
চক্রব্তী কুলজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনারা ব্যবস্থা করেন, 

মথুরা-কোপা! নিষ্কৃতি পায় কিরূপে? কুলজ্ঞরা কহিলেন, এক 

রাক্জার আস্তাড়িত, আর এক রাজা সম্বরণ করেন তবে নিষ্কৃতি 

হয়। রাজা উদয়নারায়ণের আস্তাড়িত, রাজ! নরেন্দ্রনারায়ণ, 

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এই ছুই রাজ! অধিষ্ঠাতা থেকে আপনারা 
কণ্তাদানপূর্রবক করণ কারণ করান। কবিভুষণ চক্রচর্ত্রীর পুত্র 

গঙ্গারাম চক্রবর্তী, শ্রীরাম চক্রবস্তী, রঘুরাম চক্রবর্তী । জয়নারায়ণ 

চৌধুরীর পুর রামুষ্চ চৌধুরী, শ্রীকষ্চ চৌধুরী, গঙ্গানারায়ণ 
চৌধুরী, রামনারায়ণ চৌধুরী । পূর্ব কবিভৃষণ চক্রুবন্তীর পোত্রী 

(গঙ্গারাম চক্রবর্তীর কন্তা৷ )দেন শ্রীপতি ভাছুড়ীতে | জয়নারায়ণ 
চৌধুরীর ( পৌত্রী রামকৃষ্ণ চৌধুরীর কন্ঠ!) দেন কাশীরাম খার 
পুত্রে। ইত্যবকালে ছুই রাজা অধিষ্ঠাতা থেকে আর পোত্রী 

[প্রী্চ চৌধুরীর কষ্ঠা) দেন জানকীবল্লত বর্তমানে রামকঞচ রায়ের 

[ ৪১১ ] 

রামচন্দ্র, গোপাল ছূর্াদাস সান্তালের কুশে রঘুরাম খার গঙ্গা- | পুত্র হাম রায়ে, এই ভাষে শিবনারায়ণ লাহিড়ীক কুছশ জাসবী- 

বারেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) 

বল্পত রায়ের গঙ্গালাভ। জানকীবল্পভ রায়ের পুত্র রামকষ্ রায় 

জয়কষ্ণ রায়, হরেকুফ্ণ রায়। জানকীনাথ মৈত্রের পুত্র রামকৃষ্ণ 
মৈত্র। ইত্যবকালে শিবনারায়ণ লাহিড়ী ভাঙগেন রামকুচ 
রায়ের কুলজ, রামকৃষ্ণ রাক্স ছর্গাদাস সান্তালে করণ। হরেকৃফরায় 

গোপাল চক্রবর্তী লাহিড়ীতে করণ। রামকঞ্জ মৈত্রে গোপীনাথ 

লাহিড়ীতে করণ, গৌরীকাস্ত মৈত্রে নরসিংহ চক্রবর্তী সান্ঠালে 
করণ মথুরা-কোপা নিষ্কতি। রামকুঞ্ণ 'রায় ভাহুড়ীকুলে বড়, 
গৌরীকাস্ত মৈত্রকুলে বড়, গোপীনাথ লাহিড়ী কুলে বড়। এই 

কালে রাজা নরেন্ত্রনারায়ণ কন্া দেন রামচন্দ্র সান্ালের পুত্রে। 
রামচন্দ্র সান্যাল রামকৃষ্ণ রায়ে করণ। ইত্যবকালে রাঙ্গা বড়, 
রামভদ্র চক্রবর্তী অদেষ্ট ক্ঠা দেন শিবরাম সান্ালের পুত্রে। 

মহাদেব সান্তাল রাঙ্গা বড়, দিয়া আস্তাড়েন। ব্যবস্থা যায় 
বেণী পটা রামহরি বাগচী। ছয় বৎসরের রামহরি বাগচী 

কুশের মেখলা গলায় দিয়ে রামহরি বাগচী শিবরাম সান্তালে 

করণ। রামহরি বাগচী সৃপতি ভাছুড়ীতে করণ। রাঙ্গা বড়, 

নিষ্কৃতি । রামহরি বাগচী কুলে বড়, শিবরাম সান্ঘ।ল কুলে বড়। 

পরে পটী জন্মিল বেণী। 
“কি কর অদেষ্টের মার। 

একত্রে জঙ্মিল চৌধুরী চার 1% 

ধাঙ্গপাতের গঙ্গ।ধর, কৈতের বেণী । 

ছাতকের বসন্তরার় পোয়।লের ভষানী ॥৮ 

বেণীরায় কন্ঠা দেন মল্লিক মহেশে, পরে কন্া দেন গোপা 

নাথ কুঁডারে। কন্যা দেন কুঙার শ্রীপতিকে, পরে কন্টা দে 

জটালের গঙ্গারাম চক্রবত্তীকে, পরে বেণীরায়ের পৌত্রী কৃষ্ণমলগ 

রায়ের কণ্ঠ গীতান্বর সান্টালের পৌত্রে লওয়ান। পীতাধ্র সান্তা 

রতিকাস্ত মৈত্র করণ, পীতান্বর সান্াল রামবল্লভ ভাছুড়ী! 

করণ। এ দিবস যদি ব্যবস্থা পূর্বক করণ হোত তবে রামবক্ক 

ভাছুড়ী করণেই নিষ্কৃতি হোত। গোপীনাথ কুঙার জবরদস্তীরূ 

করণ করাইলেন এই কারণ নিষ্কৃতি হইল না। পীতান্বর সা; 

লের কুশের রামবল্লভ ভাদুড়ীর গঙ্সালাভ। রামবল্পত ভাছং 

পুত্র রূপনারায়ণ, হরিনারায়ণ। এইকালে বেণীরায়ের পে 

কৃষ্ণমঙগল রায়ের কন্ঠ! লন যদুরাম সান্যাল আর পৌত্রী শিব 

রায়ের কন্ঠ! রামচন্দ্র লাহিড়ীর পুত্রে লওয়ান। এ দ্িবম ব 

পূর্বক করণ কারণ করেন রূপনারায়ণ বাগণ্চী রূপনা; 
ভাদুড়ীতে করণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী রঘুরাম লান্ালে ব 

ভবানীচরণ লাহিড়ী যদুরাম সান্ভাপে করণ। সে ৷ 

সান্যালে আর রতিকান্ত মৈত্রে করণ। র্পনারায়ণ ত 

* এই চারিঞন চলনবিলের ডাকাইত ছিলেন। 



বারেন্দ্র (ব্রাক্মণ) 

কুলে বড়, রূপনারায়ণ বাগ: কুলে বড়, রামচজ্্র লাহিড়ী 
কুলে বড়, রঘুরাম যছুরাঁম সান্যাল কুলে বড়, তবানীচরণ 

লাহিড়ী ছয় মহামিশ্রে দুর্বায় ( কুশে ) গরিষ্ঠ। এই সব করণ 

কারণ করেন তত্রাচ বেণী নিষ্কৃতি হয় না। বাবস্থা বার রমেশ 

মৈত্র যদি করেন তবে বেণী নিষ্কৃতি। রূপাইর সহিত কুশপর 

রমেশের গঙ্গালাত। ' রমেশের পুত্র রমানাথ পক্ষে শ্রীরাম 

অন্যপক্ষে বাণেশ্বর। রমানাথ কুলজে ডাউয়ার রাঘব ম্জুম- 

দারের আর অয় মজুমদারের ঢই শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ । সেই 
রমানাথ মৈত্র আর রামচন্ত্র লাহিড়ীতে করণ। এই সকল 

করণ কারণ করিয়! রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। ও দিকেও 

রমানাথ বূতিকান্ত করে যায় গণন। বেণী নিষ্কৃতি । 
'ষেণী ত্রিবেণি। 

য|রে পরশে তারে মুক্তি পদ গুণি ॥' 

পরে পটী জন্মিল কুতব্থানি। কুতবখানির পর 
“যে ঘায় টুটিপ পাঠক গোগীনাথ। 

নিতাই টুটিল মেই ঘায়। 

পুকুরের পুরন্দর ছিটায় বদ্ধ ছুমুনা দড়ি পায় |! 

কিছুকাল অস্তে করণ কারণ করিয়! কুততবখানি পত্তন করেন, সেই 

করণ কারণে কি কি, গল্গারাম সান্যালে হেমাঙ্গৰ থাঁনে করণ, 

হেমাঙ্গদ থাঁনে কৃষ্ণবল্লভ লাহিভ়ীতে করণ, হেমাঙ্গদ খা! রঘুরাম 

সান্যালে করণ, রামকষ্জ মঞ্জুমধার বলরাম 

সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ মজুমদার রঘুরাম 

বাগটীতে করণ, হেমাঙ্জদ খা] রামগোবিন্দ সান্যালে করণ, 

রূপটাদ লাহিড়ী হেমাঙ্গদ খানে করণ, গঙ্গারাম সান্যাল আর 

রামকুষ্চ মজুমদারে করণ। রামর্ণ মৈত্র কুলে বড়, হেমাজদ খ! 

ভাছুড়ী কুলে বড়, রঘুরামবাগডী কুলে বড়। শ্রীদেব, রূপচন্ত্র 

কুষ্চবল্লভ লাহিড়ী করে যায় গণন! । বলরাম সান্যাল কুলে বড়। 

“ছরিদেব হরিনারায়ণ পম্মন[ভ ছেম|। 

আপনান় ন! বুঝিয়ে কুলে দিল ক্ষেম] 

মালেখানি এই সকল করণ কারণ করে পটী কুতব থানি। 
পরে পটা জন্মিল আলেখানি। লাহিড়ী নারসী বাগচী। 

"তিন সান্যালে বারবাকাবাদ”। 

«পুষ্পবৃক্ষে বচঃ সাধু লাহিড়ী কমলাপতিঃ। 

নন্দনাবাসিনো জয়]; কংলনার়ায়পাঘধি” ॥ 

কমল শুবুদ্ধি রায়ে জন্সিল আলেখানি। কমল স্তবুদ্ধি রায়ের 

পুত্র মধুর! বসন্ত রায়, রামচন্ত্র রায়। বসন্ত রায়ের পুত্র শতানন্দ 
চৌধুরী। ভবানী রায় পক্ষে গণেশ রায়। পূর্বে শতানন্দ 
চৌধুরী লঘু তট্টে করণ, পরেও শতানন্দ চৌধুরী লঘু ভটে করণ 
4 অর্থাৎ মহাসিজ লাহিড়ীর ছয় পুত্রের মধো ভবানীচরণ কুলকাধ্যে 
প্রধান। 

কুচবখ।নি 

[ ৪১২ ] বারেন্দ্র (ত্রাক্মণ) ্ঃ 

বন্ত শিবরাম ভাদুড়ী। হে পিবরাম ভাছুড়ী তুমি সুজ্থাখানি 
নিষ্কৃতি করেছ তুমি আজ আলেখানি নিষ্কৃতি কর। শিবরাম 
ভাহুড়ী কছিলেন সর্ব! কর্তব্য। তারপর করণ কারণ। শিব" 

রাম 'ভাছুড়ী শভানন্দ চৌধুরী লাহিড়ীতে করণ, শতানন্দ চৌধুরী 
জয়রাম সান্যালে করণ, জয়রামে মাধব ভট্ট মৈত্রে করণ, মাধব 

মৈত্র রামক্ক্ বাগীতে করণ, রামরুঞ্ বাগ়্ী লঘৃভট্ট মৈত্রে 

করণ। লঘুভট রামকৃঞ্চ সান্যালে করণ, রামকৃষ্ বলরাম ভাদু- 

ডীতে করণ,করণ কারণ করে শিবরাম ভাহুড়ী কলে বড়। শতা- 

নন্দ লাহিড়ী কূলে বড়। জয়রাম সান্যাল কূলে বড়, মাধব ভট্ট 

মৈত্র কুলে বড়, রামকৃষ্ণ বাগচী কুলে বড়, লঘুভক্ট সাতোটার 

সতেজ। রামকুষ্জ সান্যাল কুলে বড়, আলেখানি নিষ্কতি। গাইল 

হইল নিষ্কৃতি, পটী হইল আলেখানি। পরে পটী জন্মিল ভবানী- 
পুরী। এই কালে ভবানীপুরের রান্জ চক্রবর্তীর পৌত্রী, মথুরেশ 
চক্রবত্তীর কন্যা রামচন্দ্র বাগচীর পুত্রে লওয়ান। দ্বারক! মৈত্র 

তথায় গিয়াছিলেন ভিক্ষার্থে। সাতকড়ি চক্রবর্তী হুড়া ঘটক, 

কুশ বিচার না করে পৃর্বেও ছ্ারকার রামচন্দ্রে করণ, পরেও 

দ্বারকায় রামচন্ত্রে করণ। কুশে কুশে হইল করণ। লোকে 

পাইল ছিদ্র। ভবানীপুরী দিয়া আস্তাড়েন। মুদ্দই শতানন্দ 
চৌধুরী লাহিড়ী নান্নসী বাগচী । লাহিড়ীতে শতানন্দ চৌধুরী, 
নানসী রাজা ইন্দ্রজিৎ, বাগটীতে রামচন্দ্র ঠাকুর, ইহারা সকলে 
গেলেন রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট যে মহাশয় এতেক করণ কারণ 

করিলাম, তন্রাচ ভবানীপুরী নিষ্কৃতি হয় না, অতএব আপনি 

করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করেন। তশপরে করণ 

কারণ। দ্বারকায় রামনারায়ণে করণ, রামচন্দ্র বাগ্ী রাজীব 

সান্যালে করণ, শ্রীরুষ্ণ সান্যাল ভাঙ্গেন রঘুনাথ বাগটীর কুলজ, 

রঘুনাথ বাগটী ভাঙ্গেন কামদেব ভাদুড়ীর কুলজ। কামদেব 

ভাদুড়ী রামনারায়ণ লাহিড়ীতে করণ, রাজিব সান্যাল বাণীনাগ 
চক্রবর্তীতে করণ। দ্বারক1 রঘুনাথ বাগড়ীতে করণ। ভবানীপুরী 

নিষ্কৃতি করিয়া কামদেব ভাছুড়ী কুলে বড়, রামনারায়ণ লাহিড়ী 

কুলে বড়, সান্যালে বড় রাজীব ও শ্রীরু্ণ চক্রবর্তী, মৈত্রে বড় 

দ্বারকা বাণীনাথ, বাগীতে বড় রামচন্দ্র রুনাথ। এই সকলে 
করণ কারণ করেন। তত্রাচ ভবানীপুরী নিষ্কৃতি হয় না। 

বাবস্থা যায় শতানন্দ চৌধুরী। শতানন্দের সন্তানে যদি করে 
তবে জানি যে ভবানীপুরী নিষ্কতি। শতানন৷ চৌধুরীর পত্র 
রঘুনাথ রায়, গোবিন্দরায়, শিবরাম রার, পক্ষে ছুর্গারাম রায় | 

*শিবরাম রায় হুর্গায়াম রায়, ছুর্গারাম রাজ শিবরা রার। 

এক তক্কে ছুই সাজ! গণন। যায় ॥” 

গোবিনরাম রায় কামদেব ভাছুড়ীতে করণ। গোবিশদারাম 



রারেনজ (কায়স্থ) তি ] বারেক (কায়স্থ) 
০টি ৬২১ স্পা স্িস্পিি পি১ ০২০ 

রায়, শিবরাম রায়, দ্বারকা মৈত্র গ্রতৃতি কুলীন এঁক্য হয়ে 

করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করেন। গাইল নিষ্তি, 
পটী হইল ভবানীপুরী। পরে পটী জন্মিল জোনাইল। সেই 

জোনাইল কিমত ? 
এত্রঙ্গণ ধরিল বর্গি জেনে ফেল।ইল জেনাইল 1" 

পুরন্দর মৈত্র হিরণ্য ভাছুড়ী ছুই কর্তা তথায় ছিলেন, প্ী ছুই 
কর্তা জোনালীর ত্রাঙ্গণকে দাহন করিল। এই প্রযুক্ত কুলজ্ঞেরা 

পুরন্দর মৈত্রকে ও হিরণ্য ভাছুড়ীকে জোনালী দিয়া! আস্তাড়েন। 

পরে পুরন্দর মৈত্র গেলেন টাদাই লাছিড়ীর 

নিকট উপকার লইতে । টাদাই লাহিড়ী 
কুলজ্ঞের সরন ক্রমে চাতুরী পূর্বক কহিলেন, আমার জননাশোচ 
হইয়াছে অগ্য করণ হয় না। ইত্যবকালে পুরন্দর মৈত্র উক্মা 

করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি পুরন্দর মৈত্র আমার পর 

চাতুরী, অতএব আমি আর টাদাই লাহিড়ীর সহিত কুশ ধরিব 

না। এই কালে পুরন্দর মৈত্র হরি গেঁসাই সাঁনালে করণ। হরি 

গোৌসাই সান্যাল শুরানন্দ ধর্্মরায়ে করণ। হিরণ্য ভাছুড়ী 
জগাই চামটায় করণ। জগাই ডাঙ্গর গোবিন্দ মৈত্রে করণ। 

এইভাবে জগ|ই চামটার গঙ্গালাত। পাঁচকর্তা বর্তমান। 
“আজ হিরা পুর1, ভাঙ্গর হরে শুরা |” 

পাচকর্তী জোনালী বদ্ধ। কিছুকাল অস্তে অমোঘে মহাঁনন্দে 

করণ। জোনালী নিষ্কৃতি” 
[ অপরাপর বিবরণ কুলীন শব্দে দ্রষ্টব্য | ] 

বারেজ্্র কায়স্থ, * বারেন্্রদেশবাসী কায়স্থ-শ্রেণীভেদ । এখন 
ষেস্থান 'মামরা বরেন্ত বলিয়া মনে করি, সেই স্থানই মা 
গৌড়মগ্ডল বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং আদি গোঁড়ীয় 
কায়স্থ বলিলে এই বরেন্দ্বাসী কায়স্থকেই বুঝাইত। উত্তর- 

রাঁড়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রস্থ ও আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান 

ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে গৌড়াধিপ মহারাজ আদিশুর 

ও তাহার পূর্বপুরুষগণ কায়স্থ ছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে গৌড়ে 
কায়স্থ অধিকার ছিল, তাহা আইন্-ই-অকবরী হইতে জান! 
যাঁয়। সুতরাং গড়ে বহ্থপূর্বকাল হইতেই কায়স্থজাতির 

উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান গৌড়বঙ্গে 
যে বাহাত্তর বা অচল] সংজ্ঞক কায়স্থগণের বাস দেখা যায়, 

জোনাইল 

পেপে 

* কুলীন ও কায়সথ শবে বঙ্গীয় ক।রন্থ-শ্রেগীততুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

লিপিধদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু যে সমর এ দুই শব্দ লিখিত হয়, সে সময় 
জেণীচতুষ্টয়ের হুপ্রাচীন কুলগ্রস্থ মমঘ্ত হত্তগত ন| হওয়ায় যে ধিবরণ লিখিত 

হইয়।ছে, তাহার মধ্যে মধ্যে অসামঞ্জত্ত ও দুই এক স্থানে কুলেতিহাসের 

বিপরীত কথা স্থান গাইগ়াছে, এ কারণ বর্তমান প্রবন্ধে সেই লেই স্থানের 

সংশোধন কৃল্পে সংক্ষেপে বঙ্গীয় কায়ন্থগণের আদিপরিচন্ন লিপিবদ্ধ ছুইল। 

১৮11 ১৪৪ 

তন্মধ্যে অধিকাংশই সেই আদি গৌড় কায়স্থসস্তান। বৌদ্ধ ও 

জৈনপ্রভাবকালে এই সকল কায়স্থগণ অনেকেই ব্রহ্মপ্যধর্শ 
পরিত্যাগ করিয়া জৈন বা বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন 

একারণ আঁদিশূরের সময় খৃষ্টীয় ৮ম শতান্দে ব্রাঙ্গণাত্যুদয় কালে 
এ সকল জৈন বা বৌদ্ধাচারী কায়স্থ নি্দিত হুইয়াছিলেন। 

আদিশৃরের উৎসাহে সাগিক ব্রাঙ্গণাতাদয় কালে নানাস্থান 
হইতে ব্রাঙ্গণভক্ত কায়স্থগণের সমাগম ঘটিয়া থাকিবে, আধু- 
নিক কুলাচার্যাগণ সেই সকল কায়স্থগণকে কেহ উত্তররাট়ীয় 

কেহ বা দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষ বলিয়া লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত তৎকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 

ংশেতিহাস অনুসরণ করিলে উত্তররাটীয় বা দক্ষিণরাটীয় 

কায়স্থের বীজপুরুষগণকে আদিশুরের সময়ে আগত বলিয়! 
মনে কর! যায় না। যদি এই ছুই শ্রেণীর কায়স্থের বীজ- 

পুরুষগণ খুষ্টীয় ৮ম শতাব্ধে ১ম আদিশুরের সময় আগমন 

করিতেন, তাহা হইলে তাহার সময়ে সমাগত সাগ্সিক বিপ্র- 

সম্তানগণের নায় তাহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই আমরা 

কায়স্থ-সমাজেও রাট়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ দেখিতাঁম, এছাড়া 

বারেন্্র বিপ্রগণের মধ্যে বীজপুরুষ হইতে বর্তমান পুরুষ পর্যন্ত 

যেমন ৩৮৩৯ পর্যায় পাইিতেছি, উত্তররাট়ীয় বা দক্ষিণরাটীয় 

কায়স্থ সমাঁজেও এইরূপ বংশ পর্যায় পাইতাম । যখন উত্তর- 

রা়ীয় বা দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষ হইতে বারেন্ত্ 

কাযস্থ সমাজের উৎপত্তি হয় নাই অথবা বংশপর্য্যায়ে যখন 

উত্তররাট়ীয় কুলীন কামস্থসমাজে ৩২৩৩ পুরুষ এবং দক্ষিণ 

রাড়ীয় কুলীন কায়স্থদমাজে ২৭২৮ পুরুষের আঁধক বংশ 

বৃদ্ধি ঘটে নাই, তখন কিরূপে বলিব যে উত্তর রাঁটীয় ও দক্ষিণ 

রাঁড়ীয় কায়স্থ কুলীনগণের বীজপুরুষগণ আদিশুরের সময় আগম। 

করেন? উত্তররাট়ীয় সমাজের সংস্কৃত কুলপঞ্জিকায় লিখি, 

আছে যে, অযোধ্যা হইতে বাত্ম্তগোত্রে অনার্দিবর সিংহ: 

সৌকালীন গোত্রে নোমঘোঁষ, মথুরা হইতে মৌদগল্য পুরুযোত্ত 

দস এবং মায়াপুরী হইতে বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শন মিত্র 

কাশ্ঠপ দেব্দস্ত এই পঞ্চকাঁয়স্থ গৌড়ে আগমন করেন ।* তাহা; 

গৌঁড়াভিমুখে যাত্রাকালে পথে শুনিয়াছিলেন যে গোড়া 

আদিশুর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রা: 

ও কয়জন কায়স্থ উপস্থিত হইযাছিলেন। উত্তররাট়ীক্লগণ 

রাজার সময় উপস্থিত হন, তাহার নাম মাধব, উপ 

1 “তন্ত বংশে সমুস্ভূতাঃ পঞ্চবিজ্ঞ! মহাজনাঃ। 

বাৎ্ত গোত্রেনাদিষরং সোমং সৌকালিনেন চ॥ 

পুরুষে(ত্তমঃ মৌদঠালে। বিশ্বামিতরঃ সুদর্শন: । 

কাশ্তপেন বৌনাম! ইতি তে কথিতং মুদ| ॥ 



আদিতাপূর | এই মাধবাদিতা পুর ন সম্বন্ধে দে উত্তরীয় কুল কুন 
গঞ্জিকার লিখিত আছে-- 

"গৌড়দেশে মহারাজা আনিত্যশূর নাম । 
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম । 

আদর করিক্া আনে বিগ্র পঞ্চ জন। 

সেই সঙ্গে পঞ্গগোত্র আইলা! শ্রীকরণ ॥ 
ক ০ কী সা রর 

অতি বড় মহারাজ বুদ্ধে বৃহম্পতি ৷ 

পঞ্চ জনার লাম থুইল পঞ্চ খেয়াতি ॥ 
শীঘ্ব করি কর্ম করে বাতস্তের কুমার। 

তে কারণে সিংহ নাম খুইল হৃপবর ॥ 

সৌকাঁলিনে দেখিল কথায় বৃহস্পতি । 
ঘোষ বর্পি খ্যাতি থুইল সেই মহামতি ॥ 
হরিতে তকতি বড় মৌদগল্য নন্দন | 

দাস বলি খ্যাতি তার সেই সে কারণ ॥ 

তারপর বিশ্বামিত্র করি যে লিখন। 

রাজার হইয়া মন্ত্রী মৈত্র আচরণ ॥ 

দানেতে নিপুণ বড় কাশ্ঠুপ নন্দন । 

দত্ত বলি খ্যাতি থুইল সেই বিচক্ষণ ॥” 

উদ্ধত প্রাচীন কারিকা হইতে জান! যাইতেছে যে, রাজা 
আদিশুর তখন যজ্ঞোপলক্ষে কান্তকু্জ হইতে ব্রাঙ্গণ ও সেই 
সঙ্গে কায়স্থ আনয়ন করেন, আদিত্যশূর সেক্বপ কোন যজ্ঞো- 

পলক্ষে ত্রাঙ্গণ কাযস্থ আনয়ন করেন নাই। সম্ভবতঃ আদি- 
শুরের পর পশ্চিম হইতে এ দেশে পুনরায় কতকগুলি ব্রাহ্মণ 

কারস্থ আগমন করিলে রাজা মাধবাদিত্য তাহারিগকে সমাদরে 
নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আদিত্যশূরের রাজধানী 
সিংহেশ্বর উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত, বরেন্ত্ভূমির অন্তর্গত নহে। 

বরেন্্রভূমির সহিত আদি সংশ্রব না থাকায় এ শ্রেণীর মধ্যে 
বারেন্ত্র শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই, উত্তররাছে বাস হেতু উত্তররাট়ীয় 
নামেই কেবল পরিচিত হুইয়াছেন। সিংহ্শ্বর গ্রামে অস্তাঁপি 
অনাদিবর-সিংহপ্রতিষ্টিত শিবমন্দির ও দেবীমন্দিরের ভগ্লাবশেষ 
দৃষ্ট হয়। 

পরবর্তী উত্তরায় কুলাচার্ধ্গণ আদিত্যশূরকে “আদিশুর” 
মনে করিয়া আধুনিক কুলকারিকায় লিখিয়াছেন_- 

ততোইনাদিষরঃ সোমোইযোধ্যায়ামুঘাদ চ। 

পুরুযোত্ষ উসিত্বা বৈ মধুরাঞ সদা দুখী । 

ততঃ নুদর্শনে। দৌ চ মায়।পুধ্যাং তদাইবসং।” (কুলপা্িক)) 

বারেক কায়ন্থ) 

শবিপ্র পথ পঞ্চ করণ পঞ্চ শূদ্র পঞ্চ জন । 
ত্রিপঞ্চকে উপনীত আদিশুরের ভবন ॥” 

এই ব্রিপঞ্চকে আবার আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ কুলাচাধ্যগণ 
বারেন্ত্র ও রাছ়ীয় বিগ্রগণের বীজপুরুষ ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্সিক 

বিপ্র, উত্তর্রাচ়ীয়গণের বীজপুরুষ অনাদিবর সিংহাদি পঞ্চ শ্রীকরণ 

এবং দক্ষিণরাট়ীয়গণের বীজপুরুষ মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি অপর 

পাঁচজনকে ধরিয়া লইয়াছেন। তাহারা একবার মকরদাকে 

শুদ্র মধ্যে ধরিয়া আবার অগ্ঠত্র তাঁহাকেই প্ীকরণ সোম ঘোষের 
পৌত্র বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুন্টিত হন নাই। ইহাতেই 

বুঝিয়া লউন যে তীহার্দের কালজ্ঞান ও কুলজ্ঞান কতদূর ! 
আমাদের মনে হয় আদিশুরের আহ্বানে পঞ্চ সাগ্রিকের 

আগমনকালে কএকজন কায়স্থ ও তাহাদের পরিচারকরূপে পঞ্চ 

শৃদ্রতৃত্য আমিয়াছিল। অবশ্ঠ তাহারা আদিশ্রের রাজধানীর 

নিকট বারেন্দরভূমে বাস করিয়াছিলেন । এই কায়স্থ ক়জনের 
নাম মহেশচন্ত্ররচিত সেনবংশকারিকাঁয় এইরূপ দৃষ্ট হয়__ 

“মহারাজা আদিশূর গৌড়ের রাজন। 
ছয় জন কায়স্থ করিল আনয়ন ॥ 

রাজ্য হেতু রাজ! কাধ্যদূক্ষ লোক আনে। 

রাজার আদরে আইসে কায়স্থ ছয় জনে ॥ 

রমানাথ সেন আর দাস সদাশিব। 

হরিশ্চন্্র সিংহ আইসে শ্রীবসস্ত দেব ॥ 

চন্ত্র পালিত আইসে শ্রীঅনস্ত কর। 

ছয় জনে আইলেন রাজার গোচর॥ 

' তুষ্ট হৈয়! আদিশৃর গৌড়ের ঈশ্বর । 

সভা মধ্যে বহু মান করে বরাবর ॥" 

আদিশুরের পরই বৌদ্ধবৃূপতি ধর্্পাল বারেন্্র অধিকার 
করেন। [ পালরাজবংশ ও বঙ্গদেশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

এই সময়ে আদিশুরের পুত্র ভূশূর গৌড় ছাড়িয়। রাড়দেশে 
পলাইয়া আসেন। তাহার সহিত পঞ্চ সাগ্নিকের কএকজন 

পুত্রও এদেশে আসিয়াছিলেন। ভূশৃর তাহাদিগকে রা়ীয় 

আখ্যা প্রদান করেন। তীহারাই বর্তমান রাছ়ীয় ব্রাঙ্গণ 

সমাজের বীজপুরুষ। ব্রাঙ্গণ আসিয়। ছিলেন বটে, কিন্ত 

ভূশুরের সহিত অথব! তৎপরবর্তী কোন শুরবংশীয়ের রাজত্বকালে 

কোন কায়স্থ সন্তান বারেন্্র হইতে রাড়ে আসিয়৷ বাঁস করেন, 

তাহার কোন প্রমাণ নাই। বারেন্ ত্রাঙ্মণ গ্রসঙ্গে দেখাইয়াছি 

যে পালরাজাশক্গে ফে ষকল ব্রাহ্মণ বারেক বাস করিতেছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 

ধার প্রহণহেন্ রানির ও বায়েন্ছ- দেচ যৌন সম্বন্ধ অনেকট। 

রহিত হয়। 



বারৈজ্র (কায়স্থ) 

বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের সভার আদিশৃরানীত কারস্থ ও শৃড্র পঞ্চ 
বৌদ্ধসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এমন কি ব্রা্মণ-গ্রাধান্য- 
কালে অনেক বারেন্্রব্রাঙ্মণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়া 

শ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্মানিত হইলেও কায়স্থ ও শুদ্রগণের সেরূপ সুবিধা 
ন। হওয়ায় তাহার! নিন্দিত ও হীনাবস্থায় থাকিয়া ষায়। তাহাতে 
তাহাদের নাম বা বংশাবলী রক্ষায় সেরূপ যত্ব হয় নাই। 
অবশেষে সাগ্রিক বিপ্রবংশধর আধুনিক রাড়ীয় কুলাচাধ্যগণ 

উত্তররাট়ীয় ও দক্ষিণরাদীয় সমাজের উপর স্ব স্ব প্রতৃত্ব বজায় 
রাধিবার জন্য সেই প্রাচীন আখ্যান আদিশুরের বহু পরে আগত 
বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের উপর ন্যস্ত করিতে অর্থাৎ উদ্বোর পিও 

বুধোর ঘাড়ে চাপাতে কুষ্ঠিত হন নাই। কিন্তু উত্তররাটীয় 
ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সুপ্রাচীন কুলাচাধ্যগণ কেহই এরূপ 

বিসদৃশ কথ! লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ভাই বলি, আধুনিক 
কুলগ্রস্থের উপর নির্ভর না করিয়া বিশেষ সতর্কভাবে তত্তৎ 

সামাজিকের লিখিত সেই সেই সমাজের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থের 
অনুসরণ কর! কর্তব্য। 

যাঁহা হউক, এখন আমর! বুঝিতেছি যে, মহারাজ আদিশুরের 

পূর্ব হইতেই এদেশে কায়স্থজাতির বাস ছিল। আদিশুরের 
সময়ও এদেশে কএকজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, কিস্ত পালরাজ- 

গণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় ব্রাঙ্মণকুলাচাধ্যগণ তাহাদের 

সকলের কুলপরিচয় রক্ষণ করেন নাই। আদিশুরের কিছু পরে 

অর্থাৎ যে সময়ে বারেন্দ্রে বৌদ্ধরাজগণ এবং রাঢ়দেশে শুরবংশ 
রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে উত্তররাড়ে মাধবাদিত্যশূর 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই রাজার রাজত্বকালেই উত্তররাটীয় কায়স্থ- 

গণের বীজপুরুষগণ রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন। 
রাজ! জয়পাল সম্ভবতঃ আদিত্যশূর বা ত্তাহার বংশধরের 

নিকট উত্তররাঢ় অধিকার করেন, এই সময়ে কেহ কেহ পাল- 

রাজের আনুগত্য স্বীকার করিয্! পালাধিকারে কায়স্থবৃত্তি অবলম্বন 

করেন, কেহ ঝ বীরভূমের ছূর্গম প্রদেশে অর্ধস্বাধীনভাবে রাজ- 

কাধ্য পর্ধযালোচন। করিতে থাকেন। 

উত্তররাঢ় পালাধিকারতুক্ত হইলেও দক্ষিণরাঢ় বহুদিন হিন্দু- 
ধর্মানুরক্ত শুরবংশীয়ের অধিকারে ছিল। শৃরবংশীয় রাজগণের 
যত্বে দক্ষিণরাড়ে বৌদ্ধাচারনিবারণ' ও বৈদিকাচার প্রবর্তনের 
চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে এখানকার গৌড়ীয় বা আদি রাচ়ীয় 
কাযস্থগণ্ড' যোগদান করিয়াছিলেন । শুরবংশীয় রাজগণের 

অধীনেও দক্ষিণরাটের নানাস্থানে কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, 
তন্মধ্যে ভূরিশ্রে্টা বা ভূরন্ুটের রাজা পাওুদামের নাম উল্লেখ- 

যোগ্য । এই নৃপতির আশ্রয়েই শ্রীধরাচার্ধ্য খুষ্টীয় ৯ম শতাবে 

ক্তায়কন্দলী নামে প্রসিদ্ধ স্তাক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ১৭১২ 

ম্তে পরাজিত হন। সেই সঙ্গে দক্ষিণরাড়ে দাক্ষিণাত্যগ্রভাৰ 

বিস্তৃত হয়। 
দাক্ষিণাত্য-নরেন্ত্রবংশে সেনরাজগণের উত্তব। রাজেন্দ্র 

চোল যে সময় রাঢ়বঙ্গ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সামস্তসেনের 

অভ্যদয়। ঈশ্বর বৈর্দিকের সুপ্রাচীন বৈদিককুলপঞ্জী হইতে 

জানিতে পারি যে স্ুবর্ণরেখানদী প্রবাহিত কাশীপুরী (মেদিনীপুর 

জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাশীয়াড়ী ) নামক স্থানে সামস্তসেনের 

পুত্র ত্রিবিক্রম হেমস্তসেন রাজত্ব করিতেন। তাহার পুত্র মহারাজ 

বিজ্রয়সেন সমস্ত গৌড়বঙ্গ জয় করিয়! একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ 
করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে বৈদিক বিপ্রগণ প্রথমতঃ তাহার 

সহিত আপসিয়াই বৈদিক ধন্মপ্রচারের আয়োজন করেন। এই 

সময় কুরগেছি যন্ত উপলক্ষে মহারাজ বিজয়সেন বারাণসীর 

নিকটবন্তী কর্ণাবতী সমাজ হইতেও কতিপয় বৈদিক ব্রাঙ্মণ 
আনয়ন করেন। 

বৈদিককুলপঞ্জী মতে বেবগ্রহগ্রহমিতে বভূব ন রাজা” 

অর্থাৎ ৯৯৪ শকে (১০৭২ খুষ্টাব্দে ) বিজয়সেনের রাজ্যাভিষেক। 

বঙ্গলকুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে-- 

"নয়শত চুরানই শক পরিমাণে । 
আইলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে ॥ 

পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে । 

সম্মানপূর্ববক্ ভূপ রাখিলা সর্বজনে ॥” 
উক্ত বচন হইতে আমর! জানিতেছি যে, ৯৯৪ শকে বিজয় 

সেনের রাঁজ্যাভিষেক, তছুপলক্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ ও সেই সু 

পঞ্চকায়স্থাগম হইয়াছিল। এই পঞ্চকায়স্থই ঘোষ, বস, মিও 

গুহ ও ঘর্ত-বংশের বীজপুরুষ সৌকালিন গোত্রজ মকরদ 

গৌতমগোত্রজ দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিং 

কাশ্ঠপগোত্রজ দশরথ এবং মৌদগল্য গোত্র পুরুষোত্তম 

দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থকারিকায় পুরুষোত্তম দত ভরদাজ গে 

বলিয়া নির্দিষ্ট। একারণ অনেকে কনোঙ্গাগত পঞ্চকায়ন্থ 

মধ্যে ভরঘাজ পুরুষোত্তম দত্তকে ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দক্ষি 

রাট়ীয় ঢাঁকুরী পাঠ করিলে জানা যায় যে ভরহাজ, পুরুষোত্ং 

সমাজ বাঁলি এবং মৌদগণ্য পুরুষোত্তমের সমাজ বটগ্রা' 

তরদ্বাজ গোত্রজ দত্ত মহাশয় কাঞ্ধীপুর (দবাক্ষিণাত্য ) হই 
এবং মৌদগল্য দত্ত মহাশয় পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আগ 

করেন। কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে মৌদ' 

পুরুযোত্তমের কিছু পূর্বে তরঘাজ পুরুযোত্তম আগমন ক 

এবং নিজের অহঙ্কারে রাঅসম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়াছলে 

চাকুরীতে আছে-_- 



বারেক: (কায়স্থ) 

“বীজী পুরুযোত্তম দত, সদাশিব অনুযক্ত, 

কার্ধীপুর হইতে গৌড়দেশে। 

শ্্রীবিজয় মহারাজ, অহস্কারী সভা মাঝ, 

কুলাভাঁব হইল নিজ দোষে ॥ 

তন্ত সত গোবর্ধন, বংশজ ভাবেতে করণ” ইত্যাদি 

বভৃতর দক্ষিণরাট়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র ঢাকুর প্রস্থ হইতে 

জানিতে পারি যে, কেহ কান্তকুজ, কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, 

কেহ হরিদ্বার, কেহ মগধ, কেহ কাশী, কেহ কাক্ষী প্রভৃতি নানা 

স্থান হইতে গৌঁড়দেশে আগমন করেন । মহারাজ বিজয়সেন 

তাহাদিগকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বহু দূরদেশ 
হইতে বিভিন্ন উপাধিধরী কায়স্থগণ এদেশে আসিয়৷ বাস 

করিলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানে কোনপ্রকার 

বাধা ছিল না। 

মহারাজ বিজয়সেন বৈদিক বিপ্রভক্ত ছিলেন, তাহার সময়ে 

বৈদিক ধর্মপ্রচারেরই আয়োজন চলিয়াছিল। কিন্তু তৎপুত্র 

বল্লালসেনের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ন। ১১১৯ খুষ্টাব্ধে তিনি পিতৃ" 

সিংহীসনে আরোহণ করেন । এ সময়েও উত্তরবারেজ্ে 

বৌদ্ধাধিকার। সমস্ত বারেন্দ্রভুমে এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারই 
প্রবল। বল্লালসেন উত্তরবারেপ্্র অধিকার করিয়া গৌড়ে 
রাজধানী প্রতিষ্ঠঠ করেন। এখানেই তিনি তাগ্রিক উপদেশে 

দুগ্ধ হইয়া তান্ত্রিধর্ম গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির 
মধ্যেও তান্ত্িকধন্মগ্রচারের উদ্ভোগ চলে। তাহারই ফলে 

তিনি ত্রাঙ্গণাদি জাতির মধ্যে দিব্য, বীর ও পশু ক্রমে মুখ্যকুলীন, 

গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় বা মৌলিক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম 
স্থাপন করেন। যে সকল ব্রাহ্মণকায়ন্থ মহারাজ রিজয়সেনের 

সময়ে রাজকাধ্য গ্রহণ করিয়! বৈদিক ধর্মগ্রচারে উদ্মোগী 

হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা বল্লালের অভিষেক- 

কালে মন্্িত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই 

বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুষ্িত হন নাই। ব্রাক্ষণকায়স্থের 

মধ্যে ধাহারা বল্লালের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহারাই 

বল্লালের কুলমধ্যাদা লাভ করেন। কায়স্থগণের মধ্যে রাজা 

বিজর়সেনের সভায় সমুপাগত মকরন্দ ঘোষের ছুই পুত্র সাধিত 
ও পুরুষোত্তম, দশর্থবন্ুর ছুই পুত্র পরম ও কৃষ্ণ, বিরাটগুহের 
পৌত্র ও নারায়ণের পুত্র দশরথ, কালিদাস মিত্রের পুত্র অশ্বপতি 

ওশ্রীধর এই সাতজন মাত্র বল্লালী কুলমর্ধযাদা প্রাণ্ড হন। 

এই দাতজনের মধ্যে সুভাষিত ঘোষ, পরম বনু, দশরথ গুহ ও 

অশ্বপতি মিত্র এই চারিজন বঙ্গে এরং পুরুযোত্তম ঘোষ, কৃষণবন্থ 

ও ধর মিত্র এই তিনজন দক্ষিণরাড়ে প্রতিষ্ঠিত হইস্নাছিলেন। 

বাসস্থান অনুসারে তাহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে বাঁ ও | 

সি রিড রি রর 

বারেজ্, ৯ 

কায়স্থ ১ 

11৯ ঘদিপরাদীয় বলিয়া গণ্য হন। বলে পূর্বাপর আদি গৌঁড- 
কায়স্থ এবং আদিশুর ও তৎপরব্তী কালে আগত ৮ ধর ও 

৭২ ঘর কায়স্তের বংশধরগণও বিস্তৃত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 
' রাজা বল্লালসেন তাহার কুলনিক্মাধীন ব্রাহ্গণ-কায়স্থ- 

সমাজে কন্যাগত কুলেরই ব্যবস্থা করিয়! যান, তাদম্ুসারে কোন 
কুলীনই কুলীন ভিন্ন অপর কোন পাত্রে কন্যাদান করিতেন 
না। অথচ কুলীনগণ নিম্নকুল হইতে কন্তাগ্রহণ করিতে 
পারিতেন। এই সময় গৌড়, রা ও বঙ্গবাসী কায়স্থগণ মধ্যে 
পরম্পর বৈবাহিকসম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাঁধা ছিল না। তবে 

ধাহারা বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাহারা বল্লালীদল 

হইতে স্বাতন্্যরক্ষা করিবার জন্ত পরস্পরে আদানপ্রদান বন্ধ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সকল কায়স্থ বল্লালীমতের 

বিরোধী হইয়াছিলেন, তাহাদের সম্ভতানগণ উত্তররাট়ীয় ও বারেন্দ্ 

এই দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণরাট়ীয় ও 

বঙ্গজসমাজ মধ্যে বল্লালের পরবত্বী কালেও আদানপ্রদ্ান 

চলিয়াছিল। বল্লালপুত্র লক্মুণসেনও সঙ্গীকরণ করিয়া ব্রাঙ্গণ 

ও কায়স্থ-কুলীনগণকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহারই 

হস্ত হইতে ১১৯৯ খুষ্টাব্ধে গৌড়রাজ্য মুসলমানকধলিত হয়। 
গৌড়দেশ গেলেও পূর্ববঙ্গ তাহার পরেও বহুকাঁল সেনবংশীয় 
রাজগণের শাসনাধীন ছিল। প্রায় ১৩০০ খুষ্টাৰে মুসলমানের। 
পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। এই সময়ই হিন্দুসমাজে প্রকৃত 
প্রস্তাবে বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেনবংশীয় রাঁজা লক্গমণমেনের 
পৌত্র মহারাজ দনৌন্ধামাধব চন্ত্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন 
এবং তাঁহার সভাতেও বল্লালী ব্রাঙ্গণকায়স্থ-সমাজের ২৩ বার 

সমীকরণ হয়। বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে-- 

“্বনুজমাধব রাজা চন্রীপপতি। 
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোঠ্ঠীপতি ॥ 

গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ ক্লপতি। 
কূলাচাধ্য আনাইয়া করাইল স্থিতি ॥” (দিজ বাচম্পতি ) 

দ্বিজ বাচম্পতির উক্তি হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে 

মহারাজ দনৌজামাধব যখন চন্ত্র্বীপ সমাজ পত্তন করেন, সে 

মময়ে তিনি গৌড় হইতে বহু কুলীন ও কুলাচাধ্য আনাইয়া- 
ছিলেন। নুতরাং বল্লালের সময় দক্ষিণরাট়ী ও বঙ্গজ এই ছুই 
শ্রেণীবিভাগ ঘটিলেও আদানপ্রদানে কোন বাঁধা ঘটে নাই। 
্র্কত প্রস্তাবে দনৌজামাধৰ কর্তৃক, চন্তরত্বীপসমাত প্রতিষ্ঠার 
পরে দক্ষিণরাচ়ীয় ও বঙজ কুলীন মধ বিবাহসম্বন্ধ রহিত হয়। 
মুমলমান শাসন হুইতে দূরে রাখিয়া কুষাচারী ও সদাচারী 
করিবার উদ্দেশ্বাই চন্্রধীপনমাজের প্রতিষ্ঠা। অপর পকল 
স্থানে মু্ললমান অধিকার ও মুসলমানসংশ্রব ঘটায় এবং ঢন্বীপ 

* ১ হা 



বারেন্্র কায়স্থ 

শ্রে্টতা ঘোষিত হয়।* যে সময়ে দনৌজামাধবের বত্ধে চন্ত্রথীপ 
সমাজের সৃষ্টি, সেই সময়েই দক্ষিণরাটীয় বল্লালী কুলীন বংশধর- 

গণ হইতে বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি ঘটে। থা--মকরন্দঘোষের 

অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ নিশাপতি হইতে বালী ও প্রভাকর হুইতে 
আকনা, দশরথ বস্থুর অধস্তন ৫ম পুরুষ শুক্তি হইতে বাগাণ্ডা 
ও মুক্তি হইতে মাহীনগর, কালিদাস মিত্রের অধস্তন ৮ম পুরুষ 

ধু'ই মিত্র হইতে বড়িশা! ও গু'ই মিত্র হইতে টেকা সমাজ গঠিত 
হয়। নিশাপতি প্রভৃতি সমাজকর্তা্দিগকে কেহ কেহ বল্লাল- 
সভায় সম্মানিত কুলীন বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন, কিস্তু উক্ত 

সমাজবর্তা ও কুলীনগণ দ্নৌজামাধবের সমসামগ্ষিক হইতেছেন। 
বঙ্গে চন্দ্রধীপসমাজ ও দক্ষিণরাট়ে উক্ত ছয় সমাজ উৎপত্তির 

বছু পরে বঙ্গজজদিগের বাজু, বিক্রমপুর, ভূষণ! বা ফতেয়াবাদ ও 

ফশোর সমাজ এবং দক্ষিণরাটীয় বংশজ ও মৌলিকদিগের বিভিন্ন 
সমাজের উৎপত্তি হয়। [ কায়স্থ শব্দ ৬০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ] 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজ বল্লালী 
নিয়মের অধীন হ্ইয়াছিলেন। বঙ্গজ সমাজে বরাবর বল্লালী 
নিয়ম চলিলে ও, দক্ষিণরাীয় সমাজে স্থায়ী হইতে পারে নাই। 
কারণ খুষ্টায় ১৫শ শতাবে পুরন্দর থান্ দক্ষিণরাটীয় সমাজে 
জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুলনিকম প্রচার করেন। সে সময়ে বল্লালের 

কন্তাগত কুল প্রথা প্রচলিত থাকিলে এ প্রথা পুরন্দর এককালে 

উঠাইতে পারিতেন না। উত্তররাট়ীয় ও বারেন্দ্রসমাজ বল্লালী 

নিয়ম কখন স্বীকার করেন নাই। উত্তররাট়ীয় কায়স্থবীজী 

অনার্দিবর সিংহের অধস্তন ৯ম পুরুষ ব্যাসসিংহ 1 গৌড়াধিপ 

ৰলালের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বল্লালী মতের সমর্থন ন করাম্ম 

ৰরং বিরুদ্ধাচরণ করায় বল্লালের আদেশে তাহার শিরশ্ছেদ করা 

হইয়াছিল। এইরূপ দেবাদিত্য দত্ত বংশীয় কএকজন ব্যক্তিও 

বল্লালের কঠোর আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। জাতীয় মধ্যাদা 
রক্ষা করিবার জন্য ব্যাসসিংহ জীবন বিসর্জন করেন বলিয়া 

তাহার পিতা লক্ষমীবর “করণগুরূ” আখ্যালাভ করেন। ব্যাসের 
৯ 

রায়ের কঠিন কুলবিধি অনুমারে অধিকাংশ কুলীনকার়স্থের কুলনষ্ হইয়াছে, 

এখন কেধন মলখানগরের ধন, প্রীনগরের বন্ধ ও রাইসবরের গুহমুস্তফী 

এই কয় ঘরের কুল আছে।” এই বিবরণ প্রকৃত নর, কারণ উক্ত স্থান ব্যতীত 

গাভা, নরোত্তমপুর, বানরীপাড়। প্রভৃতি নান! স্থানে এখনও ঘোষ, ঘন ও 

গুহবশীংর বহুতর কুলীন বিদ্যমান। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়ন্থকাণ্ডে 

বিস্তৃত বিষরণ প্রষ্টব্য। ) 

+ কুলীন শব্দে ইহাকে বৈদাঘক্লালের সমসাময়িক ঘল! হইয়াছে, তাঁছ। 

ঠিক নহে; তিনি গৌড়াধিগের মন্ত্রী ছিলেন। 
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* কুলীন শব্দে লিখিত হইয়াছে যে চন্ররম্বীপাধিপতি “রাজ! পরমানন্দ 

বঙ্গজ সমাজতুক্ত হন। ব্যাসের জ্যোষ্টপুত্র বনমালী কার্দিতে 

আসিয় বাস করেন। এই বনমালীর পৌত্র বিনায়ক সিংহ এ 
প্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন। পূর্বববঙ্গে দনৌজামাধবের যদ্ধে 
যেন্ূপ বঙ্গ সমাজবন্ধন ঘটে, উত্তররাঁট়ে রাজা বিনায়ক সিংহের 

যত্বে সেইরূপ উত্তররাট়ীয় কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই 

সময়েই ভরদ্বাজ গোত্রজ সিংহ এক ঘর, শাণ্ডিল্য ঘোষ এক 

ঘর, মৌদগল্য কর এক ঘর এবং কাশ্ঠপগোত্রজ দাস এক 

ঘর উত্তররাট়ীয় সমাজে মিশিয়া যান। পরবত্তীকালে বাহাত্রিয়া 

বা আদি গৌড়-কায়স্থবংশীয় শূর প্রভৃতি কএক ঘর উত্বররাটীয় 
সমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাহাদের আদানপ্রদ্দান অভি পি" 

শ্রেণিতেই হইয়া! থাকে। 
উত্তররাটীয় ব্যাসসিংহ প্রভৃতির স্তায় ভৃগুনন্দী প্রস্তুতি 

নবাগত কএকজন কায়স্থও রাজ! বল্লালের বিরোধী হুইয়া- 

ছিলেন। শেষে বল্লালের নিধ্যাতন তয়ে তাহারা বারেন্ 
অঞ্চলে পলাইয়া গিয়৷ স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। 

রাজ! বিজয়সেনের পূর্বে আগত উত্তররাঢবাসী কএকজন কায়স্থ 
পরিবার লইয়া যেমন উত্তররাট়ীয় সমাজ গঠিত হয়, সেইরূণ 
রাজ! বিজয়সেনের সময়ে নবাগত তৃগুননীপ্রমুখ কএকজন 

কায়স্থ লইয়! বারের কায়স্থসমাজ গঠিত হইয়াছিল। 
বারেন্ত্র কাযস্থ। 

বারেন্্র কার়স্থগণের ঢাকুর নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এ 
গ্রন্থ পাঠে জান যায় যে যছুনন্দন নামক জনৈক ব্যক্তি এ ঢাকুর- 

রচয়িতা । আদিশূরের সময় যে কয়জন কায়স্থ আগমন করেন, 

তাহাদের বিষয় লইয়া কুবঞ্চনগরবাসী কুলীন কায়স্থ কাশীদাস 

ঘষে কুলগ্রস্থ রচন| করেন, যছুনন্দন তাহাই আদর্শ করিয়! নি প্রস্থ 

রচনা করিয়াছেন । ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, যছুননানের 

আদর্শ আর একখানি ঢাকুর ছিল। তিনি এ আদূশ ঢাকুরকে 
অতি বৃহৎ গ্রন্থ বলিয়াছেন । কিন্তু সেই বৃহৎ ঢাকুরী এ পধ্যস্ত " 

পাওয়া যায় নাই। যছুনন্দনের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেও 

বারেন্ত্রকায়স্থগণের ইতিহান পরিজ্ঞাত হওয়! যায়। ষছুনন্দন 

গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছেন ।-- 

*গুন সভে কহি এবে কর অবধান। 

কায়স্থ ঢাকুরী মধ্যে যেমন প্রমাণ ॥ 

কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস। 

কুলে স্থপ্রধান বটে উত্তম সমাজ ॥ 

সৎকুলে উত্তৰ তার জানে সর্বজনে | 
আজন্ম ব্রাঙ্গণ সেবা করে যতনে ॥ 



বারেজ্র কায়স্থ 

ঘরে আদিশুর রাজা মহাষজ্ঞ কৈল|। 

পঞ্চ ত্রাহ্গণ সনে পঞ্চ কাযস্থ আইলা ॥ 

তাহাতে কুলজী হট কৈলা দাসঘর। 

বল্লালমর্ধ্যাদা পরে হইল বহতর ॥ 
সেই আদবের মত লিখি বলিয়া । 
ইথে অপবাদ মম লইবে ক্ষমিয়া ॥” 

যছুনন্দন তদীয় আদর্শ আদি ঢাকুরের বিষয় সম্ব্ধে কয়েক 

স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যছুনন্দনের মূল ঢাকুর গ্রন্থধানি অন্ন 
২৯* শতবর্ষ পূর্বে লিখিত হইয়া! থাকিবে । কেননা ছুই শত 
আড়াই শত বর্ষের পূর্ক্রে কতিপয় ব্যক্তির নাম আছে। 

উক্ত ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালমেন ডোমকন্া 

আনয়ন ও অনাচরণীয় জাতিগণকে জলাচরণীয় করা হেতু 

্রাঙ্মণগণ ও রাজসভাসদগণ বিশ্মস্াবিষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লালের 
কৌলীন্তমরয্যানা অভিনবভাবে হৃষ্ট হওয়ায় কাহাকে নৃতন 
কুলীন করা হইল ও কাহারও কুলীনপদদ কাড়িয়৷ লওয়া 
হইল। বিশেষতঃ পুত্রের পরিবর্তে কুল কন্তাগত করিবার 

আদেশ হইল। যহননন লিখিয়াছেন যে, বৈদিক ব্রাঙ্গণ, বারের 
কাযস্থ ও বৈগ্চগণ এই অভিনধ কোলীন্য গ্রহণ করেন নাই। 

[ বৈদ্ক ও বৈদিক দেখ। ] 

তৃগুনন্দী নামক জনৈক রাজমন্ত্রী বল্লালসেনকে এ সকল 

অসামাজিক কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত উপদেশ 
প্রধান করেন। ভৃগুননীর দৃষ্টান্ত ও প্রমাণপ্রয়োগ শ্রবণ 
রীজ। বল্লাল সেন মহাতুত্ধ হইয়া ভূগুকে বন্দী করিবার আদেশ 
গ্রদান করিলে, ভৃগু রাজকারাগারে নীত হইয়! তথা হইতে 

'পলায়নপুর্বক পৌলকুপাবাসী জটাধর ও কর্কট নাগ নামক 
হইজন পরাক্রান্ত তৃম্যধিকারীর় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই 
শোলকুপা বর্তমান যশোয় জেলার অস্তর্গত। 

ভূগুনন্দী নাগদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলেন £-- 

“জটাধর কর্কট নাগ হুইকে লইয়া ৷ 

কহিল রাজার কথা সৰ বিবরিয়া ॥ 
নাগ কহে গুনিয়াছি বল্লালচরিত। 

তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত ॥ 

অতএব নিবেদন করি সন্নিধানে। 

করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী থাক শুদ্ধমনে ॥ 

দাস নন্দী চাকী নাগ এইতে! ভাবিয়া । 

করিলা বারেঞ শ্রেনী হর্যযুক্ত হৈয়া ॥ 
সিংহ দেব দগ্ধ ঘর আনিঙ্া! যতনে । 

রাখিল৷ আপদ মতে স্থান নিকূপণে ॥ 

[ ৪১৮ ] বারেজ.কারস্থ,! : 

পঠীর বন্ধন সব কহিতে লাগিল। 

সর্ধ্ঘ সমাধানে এই ভাব নিরূপিল ॥ 

তিনঘর সিদ্ধ ভাব নন্দী চাকী দাস। 

নাগ মিংহ দেব দত সাধ্যেতে প্রকাশ ॥ 

পঠীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন | 
কুলবান্ধা৷ অকর্তব্য গুনহ কারণ ॥ 

কন্। কিনব! পুত্রে বদি কুলবান্ধা হয়। 

উতয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
১. রী রঃ ক 

কবপ্তার হইলে কবি মহাপাপ হয়। 

ঘোর নরকানলে সে পাপী ডুবয় ॥ 
সে পাপনিবৃত্তি নাহি করে বিত্ববলে। 
হন হন নরকানলে যমদূত ফেলে ॥ 

বল্লালমর্ধ্যাদা হলে অবস্ঠ ঘটয়। 

কুলের কারণে মহাঁপাপগ্রস্ত হয় ॥ 

ত্রতাদি নিয়মে ধর্মলাঁভ হয় যত। 

কুলক্ষয় জন্য তার নিশ্চয় পাঁতক ॥ 

অতএব কুলবাদ্ধা অকর্তব্য হইল। 

দিদ্ধ সাধ্য ছুইভাৰ গ্রপিদ্ধ গণিল ॥ 

দ্ানগ্রহণ শ্রেষ্টভাব করণ তাৎপধ্য । 
কুলাকুল ছুই হৈতে লাভ শৌধ্যবীরয্য ॥ 
সিদ্ধঘরে প্রধান ক্রুটা যদি হ্য়। 
সাধ্যঘরে দিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায় ॥ 

সাতঘর একত্র লইয়া পঠীবন্ধ কৈলা। 
তৎপশ্চাৎ আধঘর শর্মা হৈল! ॥ 

শর্মার বৃত্তান্ত শুন কহিব স্বরূপে । 

তাহাকে রাখিলা নন্দী নিজ তৃত্যরূপে ॥ 
নরনুন্দর নাম তার শর্মা পদ্ধতি । 

নীচ কর্ম করে সদা তাহে ক্কুদ্রমতি ॥ 

আত্মথেদ করে শর্মা মহাশয়। 

আমাতুল্য লোক যত বল্লালসভায় ॥ 
তাসবার মর্যাদা হৈল বন্ধতর। 

আমি সে রহিচ্গ মাত্র হইয়। নাচার ॥ 

আমি ম! থাকিব আর অন্য হইতে। 
যদি মোরে দেও কুল থাকিব এথাতে ॥ 

একথা শুনিয়া হাসি কহে নন্দী চাকি। 

আজি হইতে অর্ধভাব আর অর্ধ ফাঁকি । 
এই কথা গুনি পরে নাগ জটাধর। 

উদ্মাতে খেদাল তারে দেশদেশাত্তর ॥ 



[ ৪১৯ ] বারেন্্র কায়স্থ 
১১১১১০১১১১০ 

লেই' হইতে পর্ধা গেল অন্তদেশে ।- : 
বারেন্্রপ্রধান মধ্যে কত নাকি মিশে॥ 
এই মত পঠীবদ্ধ বারেন্দ্ে হইল। 
বল্লালমর্ধ্যাদা কেহ কিছু না লইল॥ 
উত্তম কায়স্থবংশ উত্তম আচার। 

সমাজ বাদ্ধিল তার লয়ে সপ্তধর ॥ 

জলহুগ্ধ একব্রেতে একাধারে রৈলে। 

ংস যথা হুগ্ধ থায় জল নাহি গেলে ॥” 

উদ্ধত পয়ার পাঠে প্রতীয়মান হয় যে রাজমন্ত্রী তৃগুনন্দী 
জটাধর ও কর্কট নাগের সাহায্যে দাস, নন্দী, চাকি, নাগ, 

সিংহ, দেব ও দত্ত এই সাতঘর লইয়া সমাজ গঠন করেন। 

নরসুন্দর শর্মা * নামক জনৈক বাহাতুদ্সে কায়স্থ ভূগুনন্দীর 

পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। উক্ত ব্যক্তিকে ভৃগু শন্দী ও মুক্লারি 
চাঁকি "অর্ধকুল” দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু জটাধর 
নাগ তাহাকে বহিষ্কত করিয়া দেন। 

ছুনক্ধনের ঢাকুরপাঠে প্রতীয়মান হয় যে পঠীবদ্ধনকালে 

পদ্ধতি সৃতি, ঃবিচারপূ্বক বারেন্ত্রসমাজ গঠিত হয়। তিনি 
লিখিয়াছেন “৮, & 

প্রথমে দাসের আদি কর অবধান। 

কাশীশ্বর দাসের জ্ঞাতি নরদাস নাম ॥ 

সতকুলে জনম তার শ্রেষ্ঠ কুলক্রিয়া । 

উত্তম হইল ভাব সর্বত্র ব্যাপিয়া ॥ 
তাহার কুলকর্্ম অসংখ্য বর্ণন। 

লক্্গীযুক্ত মুক্তহত্ত ছিল বহুধন ॥ 

কুলে শীলে যশোবস্ত যোড়শ লক্ষণে। 

জন্ম গোয়াইল তেঁহ দ্বিজ সম্ভাবণে ॥ 

কি কব কুলের ব্যাথ্যা না যায় বর্ণন। 

এ যাব্ত নন্দী চাকির দানগ্রহণ ॥ 

যখন কুলি স্থ্টি হইতে লাগিল । 

পদ্ধতিবিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হইল ॥” 

« এই নরহদগর শর্ণায় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়! গৌড়ে-বরাঙ্গপলেখক ও সন্ব্ধ- 

নির্ঘযবর্ত। ঘারেন্ত্রকায়স্থগণের প্রতি তীব্র কটাঙ্গপাত করিক়াছেন। তাহার! 

আ নরহুদ্দর নাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শর্পা! নাপিত ছিল এবং দাস 

নঙ্দী চাকী গ্রস্ৃতি শর্মার কন্যাকে তিবাহ করিয়াছিলেন । উত্ত: গ্রন্থকার 

বছুনন্দনের ঢাকুরের হত্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ধবক এ গ্রন্থ হইতে পার নাপিত 

খাকিবার বিষয় কোন কিছু ঘ। দাস নন্দী প্রস্ঠৃতি সকলেই পর্দার কনা! বিষাহ 

করা মন্বথে কোন প্রমাণ উদ্ধ ত' করিতে পারেদ নাই। অথচ সফলের কল্গিত 

কথ। বলিক়্াছেন। নয়নুলগর ধিশুদ্ধ ফানস্থ ছিলেন। যাহাত,রে কারস্থগণের 

মধ্যে শর উগাধিধারী কার বর্তমান ছিল ও অদাপিও আছে। 

নন্ঘাস ঠাকুর তৎকালে কুবঞ্চ ( কোলঞ্চ ) নগর হে 
এদেশে আগমন করেন । 

"্নরদাস ঠাকুর নাম, কুবঞ্চনগর ধাম, 
আছিলেন স্বরাজ আশ্রয়ে। 

মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে যার যশ, 
অগ্ভাবধি মহিমা! ঘোষয়ে ॥” 

নরদাসঠাকুর বারেন্্রসমাজ-গঠনকালে এদেশে উপনিবেশ 
হন। বল্লালের রাজসভায় কাধ্য করিবার জন্ত সমাঁজ-গঠনের 

কিছু পূর্বে ভূগুনন্দী ও মুরহর দেবের এদেশে আগমন হইয়া 
থাকিবে । যাহা হউক ষে সপ্তঘর লইয়া! বারেন্দ্র কায়স্থ'সমাজ 

গঠিত হয়, তীঁহারা এদেশে উপনিবেণী হইয়াছিলেন, সনদে 
নাই। তৎকালে শ্রেষ্ঠবংশজাত উপনিবেশী কায়স্থগণ অন্যান্ত 

কায়স্থগণের নিকট সম্মানলাভ করিতেন । 

উত্ত নরদাস ঠাকুরের পুত্রগণ মধ্যে কনিষ্ঠ বগুড়ায় ছিলেন। 

এই কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ ধনহীনতা৷ জন্য প্রধান করণে অসমর্থ 

হইয়া “অমুলজ ভাবে” পরিণত হইয়াছেন। মধ্যমপুত্রের বংশ 
মধ্যমভাবে পরিগণিত। সর্ব জ্যোষ্ঠপুত্র বাকীগ্রামবাসী 
ছিলেন। ইহার ভাব শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। অপর পুত্র তুবনের 
ংশ বনপুরের দাস বলিয়৷ পরিচিত। 

দাসবংশের বিবর্ণ মধ্যে হরিপুর, নাগড়া ও গুধি এই তিন 
স্থানের নাম উল্লেখ আছে। ইহারা নরদাস ঠাকুরের বংশীয় 

নছেন। হরিপুরের দাসগণের গোত্র কাশ্তুপ, গুধির দাসের 

গোত্র মৌদগল্য। ঢাকুরগ্রন্থে এ তিন স্থানের দাসগণকেই 
মৌদগল্য বল! হইয়াছে; তাহা লিপিগ্রমাদ হওয়া অসম্ভব নহে। 

“হরিপুর, নাগড়া, গুধি, মৌদগল্যগোত্র বাদী, 
এই তিনস্থান চাকুরীতে । 

কিন্ত গুধি পাইল নিধি, সদয় হইল বিধি, 
কাধ্য কৈল নন্দী চাকি সাথে॥ 

হরিপুরের ভাব কষ্ট, কার্য নাহি হৈল শ্রেষ্ঠ, 

মধ্যবিৎ কাধ্য কেহ কৈল। 

কেহ বন্দে কেহ নিন্দে, কাধ্য সব নীচ সম্বন্ধে, 

সমাজসম্মান নাহি রৈল ॥ 

আর এক দোষ বলে, জ্ঞাতি সব অন্ত মেলে, 
ঝেহ গেল দক্ষিণ শ্রেনীতে । 

কেহ বা বঙ্গেতে গেলা, কেহুৰ! বারেন্ররে রৈলা, 

তার কাধ্য নহিল প্রধান । 

অষ্টমুনিশা পোতাজিয়া, নিরাবিল বাদ্ধিয়া, 
খামর। সরিসা বাডুরস। 



বারেজ্ কায়স্থ 

ইথে যার কার্ধ্য নাই, ' তাহাকে সন্দেহ নাই, 
এই স্বাত্র কুলজী গ্রকাশ। 

নাগড়া নিরাম ভাব, তাহা লিখে কিবা কাঁজ, 

কষ্ট ঘর মধ্যেতে গণনা । 

নাহি জানা চেনা শুনা, ভাবকষ্ট সর্বজনা, 

অন্তান্ত পঠীতে মিশিল। 

এই ত দাসের শ্রেণী, সমাজ প্রধান জানি, 
বাকীগ্রামবাদী যত দাস। 

বছগোঠী ক্রমে হৈয়া, স্থানে স্থানে রৈল যাইয়া, 
এই সব হইল সমাজ ॥" 

ঢাকুরে দাসবংশের প্রাচীন সমাজস্থান বাকীগ্রাম, সাধুখালী, 
মচটৈল) ময়দানদীঘি, বিপছিল, চৌপাঁখি, পাবনা, মালঞ্চি, 

কেচুয়াডাঞ্া, মেহেরপুর, মাণিকদি ও ঘরগ্রাম লিখিত হইয়াছে। 

ঢাকুরকার দাস উপাধিবিশিষ্ট বিভিন্ন বংশীয় যত ঘর সমাজে 

প্রা হইয়াছেন, তাহার একটী তালিকা দিয়া নরদাস ঠাকুরের 
জোন্টপুত্রের শ্রেষ্ঠতা বর্ন করিয়াছেন। নরদাস ঠাকুরের 
জোস্ঠপুত্র শ্রীধরের বংশমধ্যে ও ভৃগুনন্দীর বংশীয় কাণু মাধব 

শিবশঙ্কর ও মুরহরদেবের বংশীয় যে সকল ঘর অতঃপর কথিত 

কুলনিয়ম মত ধাহারা আদানপ্রদানে নিরত, তাহারাই সমাজে 

"কুলীন” বলিয়। পরিচিত । কাশ্ঠপগোত্রীয় হরিপুরের দাসগণ ও 

মৌদগল্যগোত্রীয় নাগরার দাসগণের নামাজিক মর্ধাদা উক্ত 

বর্ণনাতেই বোধগম্য হইবে। 
ঢাকুরকার নন্দীবংশের বর্ণনামধ্যে লিখিয়াছেন যে, তৃগুনদ্দীর 

৭টী পুত্র ছিল। বালসীকি নামক পুত্র নিঃসন্তান এবং কৌতুক ও 

প্রীক$ নাঁমক পুত্র ভাঝচ্যুত হন। প্রথমপক্ষের অপর ছুই 
পুত্র শিব ও শঙ্কর মধ্যবিদ্ ভাব এরং কান্থ ও মাধবের বংশ 

প্রধান ভাবে গণ্য হইলেন । 
পকানুমাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান । 

মধ্যবিদ্ তাৰ শিবশঙ্কর সন্তান ॥ 
সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত। 

এই ত কহিনু পূর্র্ব কুলজীর মত ॥” 
উক্ত কান্থুনন্দীর বংশীয় গোপীকান্ত নামক জনৈক ব্যক্তি 

চতুর চাকির কন্তাগ্রহণ করেন। রাজা মানসিংহের সময় গোপী- 
কান্ত বাঙ্গালার কাম্থুনগো ছিলেন। ইহার বিস্তর এশংসারাদ 
ঢাকুরে বর্দিত আছে। গোগীকাস্তের পুর্ব কুলগৌরব বলে এ 
চতুরচাকির কন্তাগ্রহণ করা সত্বেও তাহার কুলে কোনরূপ আঘাত 

পড়ে নাই। শিবনন্দীর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চলের 
কার়স্থজাতির কণ্ঠ! রিবা করায় তাহাঁদিগের কুলে আঘাত থাকা 
দুষ্ট ছয়। 

নন্দীবংশের মধ্যে জগদানন্দ রায়, রমাকান্ত, গোপীকাস্ত, 

দেবীকাত্ত, রূপরায়, শিবানন্দ সরকার, রাজ্যধর রার প্রভৃতির 

নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত রূপরায় “সগোত্রে” বিবাহ করা হেতু 

পিতৃকোপে ভূতিয়। নামক স্থানে বাস করেন। দেবীদাস খা 

নবাবসরকারে প্রধান চাকুরী করিয়! ভাগীরথীতীরে মহিমাপুর 

নামক স্থানে ভদ্রাসন নির্বাণ করেন। ইনি স্বীয় পুত্রের সহিত 

টয়ার সিংহবংশীয় জনৈকের কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং 

আদানপ্রদানের সুবিধার জন্ত প্বার ঘর” কাযস্থ সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন-- 

“বার ঘর কায়স্থ তেঁহ সংগ্রহ করিয়া । 

উত্তমের তুল্যপদ দিল বাড়াইয় ॥* 

দেবীদা খা মহাশয় উত্তররাট়ীয় সমাজে পুত্রের বিবাহ 

দেওয়ায় উক্ত সিংহবংশ ও আরও ১১ ঘর কারস্থ বারেক 

সমাজতুক্ত করিবার জন্য যত্ব করেন । * 

উক্ত ঢাঁকুরবর্ণিত নন্দীবংশের সমাজস্থান, বল্লার, পোতাজিয়া, 

অষ্টমুনিসা, কালিয়াই, খামরা, চিথলিয়া, চণ্ডীপুর, নাধুখালী, 

দিলপসার, রহিমপুর, মণিদহ, মহিমাপুর, বেখুরিয়!, করতজা, 

হাঁমকুড়া, মহেশরৌহালী, দেওগৃহ, সিংহডাাঃ মেহেরপুর, 

কেঁউগাছী, কামাররগীও এবং আরপাড়া। ইহার মধ্যে বল্লার, 

কালিয়াই, খামরা, সাধুখালী, মহিমাপুর, বেধুরিয়া, করতজা, 

দেওগৃহ, মেহেরপুর, কেঁউগাছী, কামারগীও এবং আরপাড়া 

বহুকাল হইতে বারেন্ত্র কায়স্থগণের বসতিশৃন্ত হইয়াছে। অধুন। 

নানা স্থানে ই সকল সমাজবাসিগণের বংল দৃষ্ট হয়। 

চাঁকিবংশের বর্ণন! পাঠে বোধ হয় যে ব্রেলোক্যদেব চক্রবর্ত, 

গ্রাম হইতে আগমন করায় তৎপুত্র মুরহরদেব চাকি উপাধি লাভ 

করেন। 17 মুরহরদেবের শেষপক্ষে নীচথরে বিবাহ হয়। প্রথম 

* কাযন্থ-পত্রিক। ২য় বর্ষ ১১৫ পৃঃ। 

1 যে সময় নরদাস ঠাকুর নাগভষনে শেলকুপায় আগমন করেন? তৎকালে 

নরদানের জন্ত দাসগতি, ভৃগনন্দীর জগ্থা নন্দীগ|তি ও মুরহরের জন্ম চতরগদ্ি 

নামক স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল ।__ 

“গরম আদরে নাগ সন্মান করিয়।। 

তিন জনে তিন ব|ন! দিল নিরপিয়া ॥ 

নন্দীর্গাতি ঢাকিগতি দাস্গীততি গ্রামে। 

প্রথমে করিল ধান এই তিন ধামে ॥* 

এতাদদীর। অনুমান হয় যে কুবঞ্চ প্রদেশের দাস, নন্দী, চক্রী ও নাগ প্রভৃত্বি 

প্রাম হইতে মে সকল কায আগমন করেন, তাহারাই এ খামিণ বিশেষণ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন শিবনাগ নাগদিয়। জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া আইসেন। 

তৎপর তিনি শোলবুপায় নিকটে যে যাঁদ নির্দেশ করিয়া দেন) তাহাও পরতো 

কের উপাধিযুক্ত হইতেছে। ইহার মুলে এরপ কারণ থাকা অনুমান কর! 

সন্ত নছে। 



পক্ষের সন্তান কানুর এক্শীখা বাুরস ও অপর শাখা! সরিষার 
চাকি নামে পরিচিত। মুরারির শেষ পক্ষের সস্তানগণ মৌরটে 

থাকায় ভাহারা মৌরূটের চাকি নামে প্রসিদ্ধ । 
চাকিগণের সমাজ--সরিষা, বাজুর়স, মৌরট, শিমলা, 

হেলঞ্চ, অই্টমুনিশা, মেদোবাড়ী, কেঁচুয়াডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, 

সেকেন্দরপুর (বাহাহরপুর ), চণ্তীপুর, গাঁজনা, ছুর্মভপুর, 
স্টামনগর, হেমরাজপুর, রামদিয়া বাগুটায়া, দিলপসার, রঘুনাথ- 
পুর, এতত্্যতীত চাচকীর়া সমাজের চাকিও এ সমাজে দৃষ্ট হয়। 

প্টঠাচকিয়া হয় চাকি, অনেক করিয়া থাকি, 

মধ্যবিদ ভাবেতে চলিলা ৷” 

নাগবংশের জটাধর ও কর্কট নাগের পিতা শিবনাগ কুবঞচ 

নগর হইতে এদেশে আগমন করেন। 

প্নাগদিয়া জমিদারী,  প্রতিজ্ঞাতে তাহা ছাড়ি, 
তথ! হইতে বঙ্গভূমে আইল! । 

শোলকুপা বাড়ী করি, তারাউজাল জমিদারী, 
জগপতি আখ্যাত হইল! । 

রঙ গঃ ০ রঃ 

কত দিনাস্তর। জটাঁধর নাঁগবর, 

সরগ্রাম বসতি করিল ॥” 

নাগছ্বয় যে সময় শোলকুপাঁবাসী ছিলেন, তৎকালেই বারেন্্- 
কায়স্থ-সমাজ গঠিত হয়। মহারাজ প্রতাপার্দিত্যের পতনের 
পর হইতেই শোঁলকুপা বিধ্বস্ত হইয়াছে। অত্যাচারপীড়িত 
হইয়া! অনেক ্রক্ষণকায়স্থ শোলকুপা হইতে দুরে পলায়ন করেন। 

ঢাকুরবর্ণিত নাগবংশের সমাজস্থান ।_ শোলকৃপা, সরগ্রাম, 

বাগৃছুলী, হরিহরা, রামনগর, কীটাপুথরিয়া, পাথরাইল, মালক্কী, 
সিঙ্া, গাড়াদহ, নন্দনগাহী, ফতেউল্লাপুর, পলাসবাড়ী, ফিল- 

গঞ্জ, ঘুড়কা, সারিয়াকান্দী, গবড়া, উদ্দিঘার, বালিয়৷ পাড়া, 
ডাঙ্গাপাড়া, নরণিয়া, সিথনিয়া ও আড়ানী। 

করতজাবানী ব্যাসসিংহের বংশের কেহ কেহ বারেন্দ্-সমাঁজে 

প্রবেশ করেন। আর্দি কুলজীতে ব্যাসসিংহের পুত্রগণের 

সমাজস্থানের বিশেষ প্রশংসা আছে বলিয়া যছুনন্দন বর্ণনা 

করিয়াছেন। সিংহের প্রাচীন সমাজ--করতজা৷ বা করাতীয়া, 

জেমোকান্দী, পরীক্ষিতদিয়া, চোয়া ও উধুমিয়া। 
দেববংশে কাগসোনার বুধদেব ও কুলদেব বারেন্ত্র পঠীতে 

গণ্য হন। বুধদেবের সন্তানগণ শ্রেষ্ঠতাবে ও কুলদেবের বংশ- 

ধরগণ কষ্টভাবান্িত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দেবগণের 

সমাজ--কর্ণন্বর্ণ বা কাণসোনা, তারাগুণিয়!, কাকদহ, চিথলিয়া, 

চিড়িয়া, তাড়াশ ও বর্ধনকুঠী। 
দত্ত মধ্যে বটগ্রামী ও কাউনারী দত্তই মুল। বউগ্রামী নারা- 
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রণ দত্ত রাধানগরে ধান করেন। দত্তবংশ বিশ্বৃীত হইয়া সমাজে 
বিশেষ পরিচিত হইতে পারেন নাই। কাউনাড়ীর দত্তবংশের 
সমাজ-_নূপাট ও সেখুপুর। ঢাকুরে দত্তঘর নিন্দিত হইয়াছেন । 
অর্থলোভে হীন সম্বন্ধ স্থাপনই তাহার কারণ। 

সমাজগঠনকালে তৃগুনন্দী প্রভৃতি সাতঘর বারেজ্ের 

সামাজিক কায়স্থরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। দাস, নন্দী ও 
চাকি সিদ্ধ তিন ধর পরম্পর তুল্য। কথিত আছে থে, 

নাগদ্বয়কে তৃগুনন্দী সিদ্ধপদ প্রদান করিতে যত্রবান্ হুইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু নাগ সিদ্ধপ্দ গ্রহণ না করায় সকলে তাঁহাকে 

সিদ্ধতুল্য বলিষ্া৷ প্রচার করেন। নাগ সাধ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াও 

গৌরবাদ্বিত হইয়াছেন। নাগের পর সিংহঘর। তৎপরে 

দেবদত্বধর। অর্থাৎ সিদ্ধ ৩ ঘর প্রথম ভাব, নাগ দ্বিতীয় 

ভাব, সিংহ তৃতীয় ভাব ও দেবদত্ত চতুর্থ ভাব এইরূপে সপ্ত- 
ঘরের ভাৰ নির্ণয় হইয়াছিল। 

সমাজবদ্ধ প্র সপ্তর ব্যতীত পরে আরও কতিপয় ঘর 

সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাদিগকে উত্তম, মধ্যম ও নীচ এই 
তিন ভাবে বিভক্ত করা যায়। এইক্প সংগৃহীত ঘরগুলিকে 
নষ্ট ভাবের বলিয়া! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহারা স্বীয় সমাজের 
ভাব চ্যুত হইয়! এই সমাজের অন্তমিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারাই 
নষ্ট ভাবান্বিত রূপে পরিগণিত। নিয়ে মূল ঢাকুর হইতে কিয়- 

ংশ উদ্ধত হইল-_ 
"এইত কহিমু সগ্ডঘরের আদি মুল। 

সিদ্ধকুল তিন ঘর হয় সমতুল ॥ 

সাধ্য চারি ঘর মধ্যে তারতম। 

সিদ্ধ তুল্য নাগ ঘর জানিব! নিয়ম ॥ 

তৎপর মধ্যবিদ্ সিংহকে জানিবা। 

তদপেক্ষা নীচ ভাব দেবকে জানিবা ॥ 

দূত্তই দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়। 
এই চারি ভাবে সপ্ত ঘরের নির্ণয় ॥ 

ছোট বড় মধ্যম ভাব হইলে গঠন। 

করণ তাৎপর্য্য তাহা জানিবে নিয়ম ॥ 

সমাজ গঠন যবে হইতে লাগিল। 

এই সপ্তঘর মাত্র সামাজিক হইল ॥ 
তৎপর যত দেখ সপ্তঘর ছাড়া । 

প্র সবদায় দিয়া সেই হয় খাড়া ॥ 

সংগ্রহ কৃত ঘরের তিন ভাব হয়। 

উত্তম মধাম নীচ এই তিন কয় ॥ 
এই নষ্টভাবে হইল কথকগুলি ঘর। 

নিশানা পঠীর মধ্যে না সব তার ॥ 



কেহ বা মধ্যম ভাবে সর্বত্র চলিল॥ 

কারো কিন্ত পূর্বরভাঁৰ নহে উপেক্ষিত । 
আর পঞ্চঘর পরে হইলা উপনীত ॥ 

পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান । 

প্রাণপণে কুলকার্ধ্য করিয়া প্রধান ॥ 

যাহার বংশের লোকে বল্লালমর্য্যাদা । 

নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা ॥ 
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর। 

ঢুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষমাত্র সার ॥৮ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাত্মা! দেবীদাস খাঁ সমাজের 

আদানগ্রদানের সুবিধার জন্য বারঘর কায়স্থ আনয়ন করেন। 

এই বাঁরঘর কায়স্থকে ঠৌঁয়ার সিংহ বংশীয় বারজন মনে 

করিলে, তাহারা ঘরে স্বতন্ত্র হইল কোথায়? সিংহকে 

একঘরই মনে করিতে হইবে। উদ্ধত পয়ারে উক্ত হইয়াছে 

যে “আর পঞ্চঘর পরে হইলা' উপনীত ।” ইহার পরেই লিখিত | 

হইয়াছে যে, সপ্তদশ ঘর প্রাণপণে প্রধান প্রধান কুলকার্ধ্য 

করিয় সন্মান প্রাপ্ত হইল। পুর্ববোস্ত বারঘর ও পাঁচথর একত্র 

না করিলে “সপ্তদশ ঘর” হয় না। অপিচ এই “সপ্তদশঘর* 

৯৯৪ শকে বিজয়সেনের অভিষেককাঁলে অথবা পরে বল্লালসেনের 

কুলমর্ধ্যাদাকালে উত্ত চরিত ঘরের সহিত মিশিতে পারেন নাই। 

তাহার পরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, ইহাই বোধগম্য হয় 

এবং আলোচনা করিলে তাহাই প্রমাণিত হইবে। 

সিদ্ধবরের জন্য সমান ঘরে আরান প্রদান প্রশংসিত 

হইয়াছে । সুতরাং পুরুষান্থক্রমে সাঁধ্য ঘরে কাধ্য করা দোষাবহ, 

তাহাতেই মনে হয় সাধ্যগণ দিদ্ধধরে কার্য না করিয়া 

আপনাদিগের মধ্যেও আদান প্রদানে নিরত আছেন। কিন্ত 

তদ্রপ আদান প্রদানের কোন প্রশংসাবাদ নাই । সপ্তদশ 

ঘরের লোকগলি আপনাদের মধ্যে পরম্পর আদান প্রদান 

করিলে তাহ! কুলকাপ্যের পরিচায়ক হয় না। 

আদিল গাঁকিলে ও ভাবে ভাল হইলে দান ও গ্রহণ দ্বারা 

কুলের গৌর সম্পর হয়। যাহার আদি মূল আছে অথচ 

বহুকাল হইত চাঁব নষ্ট অর্থাৎ যে কুলকার্ধয হইতে ষ্ট হইয়াছে, 

তাহার সহি5 শাদান প্রদানে “কুল” হয়না বটে, কিন্ত দোষ 

ূন্ত নিরবিন বুণের আশ্রয়ে ক্রমে দানগ্রহণে কুলোদ্ধার হইতে 

পারে। ঢাঝুরে সমাজবদ্ধ সাঁতঘরের সহিত আদান প্রদান 

করবেই একমাঁত “কুলজ করণ” বলিয়া! প্রশংসাঁ কর! হুইয়াছে। 

সমাজবদ্ধন অর্থাং মূলের সময় যাহার! ছিল না, তাহাদিগের 

সহিত সম্বদ্ছে অর্থাৎ অমুলজে কুলগৌরব নষ্ট হইত । 

পারিয়াও নিয়ভাবে আদান প্রদান করিলেও তীহারা পুনঃ 

আদান প্রদানের গরিমায় শ্রেষ্টভাব লাভ করিতে পারেন। 

ঢাকুরে চাকি বংশের মধ্যে লিখিত হইয়াছে__ 

*ইহা মধ্যে কোনজন হইলে পদগ্থলন, 
হয় যেন বিষুুতৈলের চাড়া । 

যদি দাস নন্দী সনে, কার্য করে প্রধানে, 

পুনরপি হয় সেই খাড়া ॥* 
ঢাঁকুর গ্রন্থে যেবূপ আদান প্রদান দ্বারা কুলে শ্রেষ্ঠত! 

সম্পাদন ও কুলগৌরব নষ্ট হয়, তাহার বিষয় নিয়োদ্ধৃত কবিতা- 

পাঠেই বোধগম্য হইবে__ 
"যার যত ভালমন্দ করণ বলিতে। 

নিন্দাবাদদ হয় বলি নারিনু লিখিতে ॥ 

সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন। 

লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন ॥ 

আদি ঢাকুরীতে মাত্র সেই অভিমত । 

বিস্তার আছয়ে নিন্দা ক্রটীকাধ্য যত ॥ 

একারণে ভাবক্রিয়। যেরূপে চলিত। 

লিখিনু তাহার সার সংক্ষেপে কিঞিৎ ॥ 

সপ্তঘরের আদিমুল করণ তারতম। 

ইহাতে বুঝিবা পূর্ব্ব ভাবের গঠন ॥ 
তাঁৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা । 

দানগ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা ॥ 

য্দি থাকে আর্দিমূল ভাবে ভাল হয়। 

দানগ্রহণ দিয়া কুল কুলজীতে কয় ॥ 

সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ। 

হস্তিদবস্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জন ॥ 

সিদ্ধেতে পিদ্ধেতে তুল্য প্রধান করণ। 

জাঞুনদ হেম যৈছে উজল বরণ ॥ 

সিদ্ধ যদি প্রধান নাগে কাধ্য করে। 

গজদস্তে রত্বহার যেন শোভা ধরে ॥ 

নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কাঁধ্য হয়। 

তথাপি উত্তমভাব জানিহ নিশ্চয় ॥ 

চন্ত্রের মালিন্য যেন নহে নিন্দাস্থান। 

সেই অনুভব মাত্র জানিবা বিধান ॥ 

দেবদত্ত ঘরে যদি ক্রমে কাধ্য হয়। 

চক্জ যেন মেঘে চাকে রাথয়ে নিশ্চয় ॥ 

এই ত কহিল ভাব কুলজ করণে। 

অমুলজে কুল নাশ জান সর্বস্থানে ॥” 



আদান প্রদ্দান করাই অতিশয় গৌরবজনক। কিন্ত সকলের 
পঙ্ষে তদ্রুপ হওয়া সম্ভবপর নহে, এজন্য সাধ্যঘরে ক্রমে মুখ্য 

গোৌণরূপে করণের গৌরব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সিদ্ধঘর 
গুলি আপনার সমতুল্য ঘরে কন্তা দান ও কগ্তা গ্রহণ করিতে 

পারিলে প্রশংসনীয় । তাহ! না পারিলে সাঁধ্ঘরে করিলেও 

নিন্দা নাই। তবে দেবদত্বঘরে ক্রমে কাধ্য কেন নিন্দিত 

হইয়াছে তাহা বুঝা যাঁয় না। সিদ্বগণ দেবদত্বঘরে ক্রমে কাধ্য 
করিলে মেঘাবৃতস্বরূপ অর্থাৎ অন্ধকারে থাকেন। 

পূর্বে সপ্তদশ ঘর কায়স্থের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
দেবীদীস খা ১২ ঘর সমাজভূক্ত করেন। আর ৫ঘর কোন 

সময়ে উপনীত হইল তাহার সময় লিখিত ন। হইলেও দেবীদাস 

খাঁর পর ও যছুনন্দনের ঢাকুর রচনার পূর্বে সমাজে গৃহীত 

হইয়াছিল এইরূপ প্রতীয়মান হয়। দেবীদাস খা সুলতান 
স্থজাউদ্দীনের প্রান সচিব ছিলেন। দেবীদাস খার দৃষ্টাস্তে 
অনেক বারেন্দ্র কায়স্থ ভাগীরথীতীরে বাস আরম্ভ করেন। পরে 

ব্্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে, অনেকেই পদ্মার উত্তর ও 

ভাগীরঘীর দক্ষিণতীরস্থ প্রদেশে পলায়ন করেন। মুসলমান 

শাঁসনের প্রারস্তে ও বর্গীর হাঙ্গামা সময়ে স্থানচ্যুতিব প্রমাণ 
হইতেছে । ১১৭৬ সালের মন্বস্তর বা মহাঁহুভিক্ষ প্রভাবে 

অন্ঠান্ত সমীজের স্তায় বারেন্দ্র সমাজের বহুজনপূর্ণ অতি বৃহৎ 

পল্লী সকল প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। তাহার পর বৎসরে 
বারেন্দ্রে মহামারী হইবার প্রবাদ আছে। 

এই সপ্তদশ ঘর কায়স্থের মধ্যে সকলেই বাঁরেন্দ্র সমাজে 

কুলকাধ্য দ্বারা সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। দেবীদান খা 

সিংহঘরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যতীত অন্য 

কোন্ কোন্ সিদ্ধঘরে এ ১৭ ঘরের সহিত আদান প্রদান 

করেন, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত রক্ষিত হয় নাই। 

সমাব্গঠন কালে সিদ্ধ ও সাধ্য এই ছুই ভাবে সমাজ গঠিত 

হইয়াছিল। তৎপর যে ১৭ ঘর কাঁয়স্থ এই সমাজে মিশ্রিত 

হইয়াছেন, তাহার মৌলিকরূপে নির্ধারিত হন। সাধারণ 

ভাষায় বারেন্্র সমাজে কুলীন, করণ, মৌলিক ও বাহাত্তুরে 
এই সংজ্ঞা প্রয়োগ আছে। সিদ্ধগণ কুলীন নামে ও সাধ্যঘর 

করণ নামে পরিচিত। সিদ্ধঘর বৈবাহিক সনব্ধ স্থাপন দ্বারা 
করণ করিতে পারিবার নিয়ম থাকায়, সাধ্যগণ সাধারণতঃ 

করণ নামেই কথিত হইবার যোগ্য । তৎপর সপ্তদশ ঘর 

বারেন্্র মৌলিক উপাধি লাভ করিয়াছে। এতঙ্জিন্ন যে সকল 

কায়স্থ আছেন, তাহার! বাহাত্বরে বলিয়া খ্যাত। 

* কায়স্থ-পত্রিক- ২য় বর্ধ। 

যছুনদান এই সপ্ডদশঘর কায়স্থের নাম ধাম কিছুই উল্লেখ 
করেন নাই। সপ্তদশঘর প্রাণপণে সমাজে কুলকারধ্য করিলেন, 
একথা লিখিত হইল অথচ তাহাদের গাই গোত্র কেন বর্ণিত হইল 
না তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাহার বর্ণনা পাঠে যোধ 

হয় যে, তাহারা নিরাবিলভাবে আদান প্রদান না করিতে 

পায়। যছ্নন্গন তীহাদিগের নাম ধাম বিশেষরূপে উল্লেখ 

করেন নাই। 

বারেন্দ্রদেশবাসী ঘোষ, গুহ, রক্ষিত, মিত্র, সেন, কর, ধব, 

চন্ত্র, রাহা, পাল প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণও বারেন্ত্র বলিয়া 

পরিচয় প্রদান করেন। ইহারা কিন্ত বারেন্্র সমাজ গঠন সময়ে 

ছিলেন না। ইহীদিগের কুলনিয়মে কোনরূপ বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট 
হয় না। তৃগ্ড প্রবন্তিত কুলনিয়মমম্পন্ন সপ্ত ঘরের মধ্যে 

আদান প্রদান থাকা দৃষ্ট হইতেছে। সপ্তদশ ঘরেব নিরা- 

করণ করিতে হইলে প্র সকল ঘরের প্রতিই দৃষ্টি নিপতিত 

হয়। এই সধ্ুদশ ঘরে কুলকাধ্য করার বিষয় লিখিত হইলে€ 

সাধ্য ৪ ঘর ব্যতীত সপ্তদশ ঘরের সহিত আদান প্রদানে 

সিদ্ধঘর গুলিকে উতনাহদান কর! হয় নাই। 

এী সপ্তদশ ঘর কায়স্থের মধ্যে সিংহ, ঘোষ, মিত্র ও কর 

উত্তররাটীয়; নন্দী, রক্ষিত, গুহ, ঘোষ ও চন্দ্র বঙ্গজ; এবং 
সেন ও দেব দক্ষিণরাট়ীয় হইতে আসার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

অবশিষ্ট রক্ষিত, ধর, রাহা, রুদ্র, পাল, দাম ও শাগিল্য 

দাস এই সাত ঘর কোন্ শ্রেণী হইতে বারেন্দরে আগমন 
করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাঁয় নাই। 

কায়স্থ জাতির ৪টী শ্রেণী গঠন কালে বাহাত্ব;রে কায়স্থ 
ব্যতীত উপনিবেশী কায়স্থগণ স্ব ন্ব রাজকীয় পদ ব| পুবব- 

গৌরবানুসারে এক এক সমাজে সন্মান লাভ করেন এবং সেই 
সেই সমাজের কুল নিয়মানুসারে অদান প্রদানে কুল ও ভাব 

রক্ষা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া 

সমাজান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পূর্বভাব নষ্ট করিয়া 

অভিনব ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিতে হয়। যাহাদিগের সহিত 

ব্পুরুষ আদান প্রদান ও আহার ব্যবহাপার্দি সর্ব বিষয়ে 

একীভাঁব ঘটিয়াছিল, তাহা নষ্ট করা ততৎকাঁলে অভিপ্রেত 

কাধ্য ছিল না । সে সময়ের প্রথানুসারে ভাব নষ্ট করা অতি 

দোষাবহ ছিল। “মান্য প্রয়োজনের দাস” তাই আমরা দেখিতে 

পাই, কতকগুলি লোক পূর্ববভাবের মুখাপেক্ষী না হইয়া এ 

সমাজ ত্যাগে সে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। সমা- 

জান্তরে প্রবেশ লাভ করা কঠিন নহে। কিন্তু আঘাত থাকিয়া 
যায়। পূর্ব গৃহ পরিত্যাগ কালেও লোকনিন্দা বা আঘাত ; 

ন্বগৃহে প্রবেশ কালেও লোক নিন! বা আঘাত। এই 



ছিলেন। 
কুলীন শব্দে ভৃগুনন্দী গ্রভৃতির অধস্তন ১৪।১৫শ পুরুষ খৃষটীয 

চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নুতনভাবে বারেন্ত্র কায়স্থ 
সমাজ গঠন হুইবার বিষয় উল্লেখ কর! হইয়াছিল। কিন্ত পরে 
মূল ঢাকুর ও অন্ান্য বংশাবলীর প্রমাণে এ মত অসমীচীন 

বলিয়াই বোধ হয়। কেন ন৷ ঢাকুরে লিখিত আছে যে £_- 
প্চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃঙ অবধি করিয়া। 

উত্তম মধ্যম কার্য যাইছে চলিয়া ॥” 

এক্ষণে তৃগুর সমসাময়িক নরদাস বংশের অধস্তন ২৪শ 

হইতে ২৬শ পুরুষ দৃষ্ট হয়। যাহা! হউক বিশ্বকোষের কুলীন 
শবে বারেন্দ্রকায়স্থ সমাজ গঠনের যে সময় লিখিত হইয়াছে 

অনেকেই এ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। প্ররুতপক্ষে বল্লালের 

সময় ভৃগুনন্দীকর্তৃক বারেন্দ্র সমান্ধগঠন হইবার বহু পরে দেবী- 

দাঁস খাঁর সময়ে সমাজসংস্কার হওয়াই অনুমিত হয়। 

সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে তৃগুনন্দী বল্লালের পিতা ও 

বল্লালের সময় প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লালের 

পর মুরহরদেবের পুত্র বাঙ্গলায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎ- 

পরে খুষথীয় চতুর্শ শতান্দের মধ্য পর্যন্ত যে সকল খ্যাতনামা 
ব্যক্তি এই সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাঁদিগের ইতিহাস 
ঢাকুরে নাই। পরে পঞ্চদশ থুষ্টাৰ হইতে যে সকল ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তি বারেন্দ্রসমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কতকটা ইতিহাস 

পাঁওয়! যায়। বারেন্ত্র দেশ ও উত্তররাঁঢ়ি গৌড় রাজধানীর 

নিকটবর্তী। তৎকালে এ ছুই প্রর্দেশবামিগণই রাজ-দরবারে 

অধিকতর প্রবেশলাভ করিতেন। 

বাঙ্গাল! মাহিত্য শবে লিখিত হইয়াছে যে মগধ হইতেও 

কায়স্থগণ এদেশে আগমনপূর্বক কায়স্থদলে প্রবেশ করিয়া- 

ছেন। উক্ত শবে চট্টল প্রদেশের কবি ভবানীশঙ্কর আপনাকে 

আত্রেয় গোত্রসন্ৃত নরদাসের বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান 

করেন এবং এই নরদাসও কুলীন কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছেন। আত্রের় গোত্রের প্রবর আত্রেয়, শাতাতপ, 

সাংখ্য। এই নরদাস বংশী কৰি ভবানীশঙ্করের বংশের 

এক শাখা চট্টল প্রদেশে আবার বৈস্যরূপে পরিগণিত হুইয়া- 

ছেন ১ রারেন্ত্র নরদাম ও কবি ভবানীশঙ্করের পূর্বপুরুষ 
নরদাসের নামসাদৃশ্ত পৰিলক্ষিত হয়। বৈস্মসমাজেও নৃহরিদাস 

ও ভূগুনন্দী নামক ব্যক্তিছয়ের বংশ আছে। 

বারেন্দ্র-কায়স্থগণের আচার ব্যবহার অতি পবিত্র। এক- 

মাত্র উপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রীজপ ব্যতীত অন্যান্ত সমস্ত 

(১) কাযন্থ-পরজজিক| ধম বধ ৩৭১ পৃঃ। এ 
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পাশাশাশশাপীশিস্প 

আচার ব্যবহার ব্রাক্গণের অনুরূপ । 

হুইবামাত্র হুতিকাঘরে তরবারী রক্ষা ও অন্নপ্রাশমের সময় চর 
পাক প্রভৃতি ক্রিয় সম্পূর্ণ ই ক্ষাত্রব্যবহারের ও বিবান্ে কুশপ্ডিক। 
গ্রড়ৃতি আর্য সদাচারের পরিচায়ক । বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতির 

শ্রেণীচতুষ্টয়ের আচার ব্যবহার সামান্তরূপ কোন কোন বিষয়ে 

পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও মূলে একই প্রকার বলিতে হইবে। 
স্থানভেদ ও অর্থরৃচ্ছ তা নিবন্ধনই পার্থক্য । 

বারেন্ত্র কায়স্থগণের বিবাহে পধ্যায় হিসাব প্রয়োজন হয় 

ন|। পূর্বের বঙ্গীয় ত্রাঙ্গণগণ ঘটকের কাধ্য করিতেন। তৎপর 

বারেন্ত্র কাযস্থগণও ঘটকের কার্ধযা আরস্ত করেন। বহুনননও 

বারেন্্র কায়স্থ ছিলেন | দেবীদাস খা প্রভৃতির সময় একজাই 

হইয়া তৎপর দীর্ঘকাল সমগ্র সমাদ্দের আর একজাই হয় নাই। 

গোঁড়ের সমাট, হুসেন শাহের সমকালে দাস বংশে শ্রীধরের 

বংশে কংসারি ও গোপাল নামক দুইজন জমিদার ছিলেন । এর 

সময়ে বাণীকান্ত রায়রাঞা পদে, রামভদ্র ও রমানাথ মজুমদার 

কানগে! সেরেন্তায় এবং লক্গ্মী নারায়ণও ছিলেন । 

নারায়ণ (২) মজুমদার গ্রস্ভৃতি ও ভূগুনন্দীর পুত্র কানুর 

ংশে গোগীরায় (রাজা মানসিংহ কর্তৃক কাননগো পদে নিযুক্ত 

ও নেউগী উপাধিপ্রাপ্ত ), শিবানন্দ সরকার, ( দ্িলীর দরবারে 

সুবা বাঙ্গালার পক্ষে উকীল ), রায় রাজ্যধর, ও সরকার 

পূর্িয়া প্রভৃতির দেওয়ান শিবাননোর পুত্র গ্রস্ৃতি বকলী 

স্ববাজাত কমল ও ন্ুবৃদ্ধি খা (৩) পোতাজিয়! নিবাসী রায়- 

রাঞা মথুরানাঁথ (৪) প্রভৃতি) তৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র 

মাধবের বংশে জগদানন্দ, রূপরায়, ও দেবীদাস খ1, দেবী" 

দাসের গ্রপৌত্র রণজিত রায় (৫) ও গোবিন্দ রাম রায় (৬) 

প্রভৃতি এবং ভূগুর অন্ত পুত্র শিবের বংশে রায়রাঞা ভবানী, 

মনোহর রায় (৭) ও শঙ্কর নন্দীর বংশের রায় কামদেব, মতিরায় 

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাড়াশবাসী নন্দীবংশে দেওয়ান 

রাঘবেন্ত্র নন্দী, দেববংশে দেওয়ান বলরাম বায় ও সিংহবংশে 

স্পা 

(২) রল্লিতের দৌহ। )-“সাধুখানার লক্্দী নারায়ণ, অন্নপান করে 

ধর্মপরায়ণ ।" 

(৩) কুশীনাম। ও ১১৭৪ সালের পারস্ত রোবকারী। 

(৪) ১৮৪ সালের রোধকাদী। 

(৫) রপ্জিৎ রায় ১১৪৬ সালে জীবিত থাকার প্রমাণ হয়। কাঃসথ-পঞ্জিক। 

৫ম বর্ধ। 

(৬) ইনি পোডাজিয়ায় নম্র নামক মলির নির্ঘাণ করেন। তদবধি 

ইছ।র বংশ নবরত্বপাড়ায় রায় নামে কখিত। 

(৭) “করণে প্রধান” চারকু। 



বারেজ্জ কায়স্থ 

যাহ্সিংহ গ্রসৃতি মুসলমান সময্নে অর্থশালী ছিলেন। বর্ধন: 

কুঠীর রাজবংশ দেবঘর। বহুকাল এই বংশ উত্তরবঙ্গের প্রধান 

জমিদার ছিলেন। কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি বা “্বকৃলী” 
প্রভৃতির কাধ্যে কাণুরাম রায় ও রারচন্্র রায় নিয়োজিত 

ছিলেন। 

ঢাঁকুর গ্রন্থে চাঁকি বংশে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ 
নাই। মুসলমান শাসন সময়ে এ বংশে অনেক খশ্ব্াশালী ব্যক্তি 
বর্তমান ছিলেন। নাগবংশের অনেক গুলি নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
প্র বংশের শোলকুপাবাপী রাজ! রাজবল্পভের পুত্র গোঁবিন্দরাম ও 

তৎপুজ রখু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। 

ফলত: বারেন্্র কায়স্থ সমাজের সকল বংশেই আরবী ও পারসী 

ভাষা দক্ষ ও সংস্কৃত ভাষায় পটু অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। 

শ্রীচৈতন্ভদেবের সময় হইতে কতিপয় বারেন্্র কারস্থ সংস্কতা- 

লোচনার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমান সময়ে বর্ধনকুঠী, 
কাকিনা, তাড়াশ, টেপা, ঘড়িয়ালডাঙ্গ!, ঘুগুডাঙ্গা, পোৌতা জিয়া, 

মচমৈল, নিমতিতা ও গাড়াদহ পয়দা প্রভৃতি স্থানে বায়েন্ 
কায়স্থ জমিদারের বাস আছে। বারেন্ত্র কারম্থ সমাজের জন- 

'খ্যার তুলনায় বর্তমান সময়ে ইংরেছী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা 
ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। 

তৃপগুনন্দী প্রবস্তিত কুলনিয়ম মন্দঞ্হে । দান গ্রহণের যে 

প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসরণ করা কঠিন নহে। 
সাধ্গথ আপনাদ্িগের মধ্যেও আদান প্রদান করিতে পারেন। 

কিন্ত সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান না থাকিলে তীহাদিগের গৌরব 
রক্ষা হয়না । পুর্বে এ সমাজে “কুলীন কন্তা কালী, গঙ্গ।- 

জলের বালী” রূপে নির্দিি ও “কন্াদ(ন” ব্যতীত “কন্তাদায়” 

কথা প্রচলিত ছিল না। এখন অন্তান্ত সমাজের হ্যায় বারেক 

সমাজও কন্াদায়ে পীড়িত হইতেছেন। মেং বুকানন সাহেব 
তদীয় গ্রন্থে (১) বারেন্দ্র কামস্থগণকে “কলিতা” বলিয়া সন্দেহ 

করিয়াছেন । তিনি রঙ্গপুরের কতিপয় কায়স্থকে আলোচন। 

করিয়! ধ্রূপ ত্রাস্তমতে উপনীত হুইয়াছেন। ফলতঃ “কলিতা” 
র্ুষিব্যবস্ায়ী পৃথক জাতি। বারেন্্র কায়স্থগণের সহৃত কোন 

ংম্রব নাই। | 

ঢাকুরের মতে দান, নন্দী ও চাকি এইঠুতিন সিদ্ধ ঘর এবং 

নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত সাধ্য ঘর লিখিত হইয়াছে। কুলীন 
শবে রঙ্গপুরের বর্দনকুঠীর রাজবংশ, কাকিনার বর্তমান রাজবংশ, 
পাবন] জেলার পোতাজিয়ার রাক্নবংশ সিদ্ধ ঝা বারেন্ত্র কুলীন 
কায়ন্থ মধ্যে মান্ত গণ্য লিখিত হুইয়াছে। এখন উক্ত সমাজের 
যে ইতিবৃত্ত লিখিত হইল, তন্থারা প্রতীয়মান হুইবে যে বর্ধন" 

(১) বুকানদ সাহেছের ইঞ্টারণ ইতি] ৩ ভাগ) 

2661 

[ ৪২৫ ] 

৯৭ 

বারেন্্র কারছ্ছ 

কুঠীর রাহ্গবংশ সাধ্য দেরঘর। ঢাকুর গ্রন্থে কাফিন! সমাজের নাম 
দৃ্ হয় না। কথিত আছে যে কাকিনার রাজবংশ গা্লার চাি 
ঘর। পোতাজিয়াবামী তৃগুর বংশীয়গণ সিদ্ধ ঘর। সিদ্ধ ঘর 
নহে এমন.কায়স্থেরও রায় উপাধি আছে। 

বারেন্ত্র কারস্থ-সমাজের বর্তম/ন সাঁমা্গিক অবস্থা! এইক্প 

দড়াইয়াছে যে,--১ম সমাজবন্ধ সপ্তঘরের মধ্যে যে সকল 
₹শ স্বকীয় সমাজে কুলক্রিয়াপরায়ণ 'ীহারা সমাজে নিরাবিল 

ভাবাপন্ন বলিয়া প্রশংদিত। এই ঘলে আদান প্রদানের দোষ 

না থাকায় ও পূর্বতন প্রথার অনুগমন করাই গ্রশংসার কারণ। 

অধুন! পূর্বোক্ত সপ্তদশ ঘরের মধ্যে কেবল ২1১ ঘরের ২৪ ৰ'শ 

এই দলে আদান প্রদান করিতেছেন । 
২য়, সমাজবদ্ধ সপ্তঘরের মধ্যে যে সকল বংশ পূর্ব্ব কথিত 

ভাব রক্ষা পূর্ব্বক কুলকাঁধ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গ্ দলে নিন্দিত 

হইয়াছেন, তাহাদিগের সহিত উক্ত সপ্তদশবরের সংমিশ্রণই অধি- 
কতর পরিদৃষ্ট হয়। 

৩য়, সমাজবদ্ধ সগ্ুঘরের মধ্যে যাহারা! পূর্ব্বোক্ত সপুদশ ঘরের 

সহিত আদান প্রানানের পরিবর্তে কতিপয় বাহাত্ত,রে কায়স্থ- 
গণের সহিত সম্বন্ধবন্ধ হইতেছেন। 

৪র্ধ থাহাত্তরে কায়স্থগণ। 

্রাঙ্গণগণের ন্যায় কায়স্থ জাতি মধ্যে মেলবন্ধন বাঁ পঠী 
বিভাগের কড়াকড়ি ভাব নাই সত্য। কিন্ত পৃথক্ পৃথক্ দল 
থাক! পরিদৃষ্ট হয়। বারেন্্র বিশেষণে পরিচিত কায়স্থগণ এরূপ 
৪ পঠীতে বিভক্ত থাক! দৃ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে ঢাকুর গ্রন্থে 

নিরাবিল ভাবান্থিত বা দোষপরিশূন্ত কুলেরই অধিকতর প্রশংসা 
দেখা যায়। 

অন্ান্ত শ্রেণীতে কুলীনগণ কুলকার্ধ্ বঞ্চিত হওয়ায় “বংশজ” 

নামে পরিচিত আছেন। বারেন্ত্রে যে সকল দ্ধ ব্যক্তি প্রধান 

করণে বঞ্চিত হইয়! নিরাবিল ভাবশুন্য হইয়াছেন, তাহার! স্ব স্ব 

আদান প্রদানের লঘু গুরুতেদে মধ্যাদা প্রাপ্ত ও সপ্তদশ ঘরের 

নিকট গৌরবভাজন, ইহ! ঢাকুর পাঠে বুঝতে পারা যায়। 

তৃগ্ প্রবর্তিত কুলনিয়মপরায়ণ সপ্তঘর মধ্যে নরদাল ঠাকুর 

অত্রি গোত্র ও অত্রি অসিত বিশ্বাবস্থ প্রবর) ভৃগুনন্দী কাশপ 

গোত্র ও কাশ্তপ অপার নৈঞব প্রবর) মুরহর গৌতম গোত্র, 

গৌতম, আঙ্গিরস, বার্থম্পত্য ও নৈঞব প্রবর। জটাধর ও 

কর্কট নাগ সৌপায়ন গোত্র ও সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বারম্পত্য, 

অপসার, নৈঞব প্রবর। করাতীয়া ও চোয়ার সিংহগণ পৃথক্ 

গোত্র ও প্রবর সম্পল্ল। কাণসোনার দেব আলমান 

গোত্র ও আলম্বায়ন, শালক্কায়ন ও শাকটায়ন গ্রবরসম্পয়ন, 

এই সন্তঘরের তুল্য ওপাধিক ও অন্তান্ত ঘরের প্রত্যেক উপাধি" 



বাঙ্ষা 

কাশ্তপ, আলম্যান ও পরাশর, সেন কাশ্তপ ও আলম্যান ) 
কর মৌদগল্য ও গৌতম; দাস শাণ্ডিল্য, কাশহপ ও মৌদগল্য 
গোত্র ইত্যাদি। ঢাকুরবর্দিত সমাজ গঠনকালে গৃহীত উক্ত 

সপ্ত গোত্র ব্যতীত, উক্ত সপ্তঘরের তুল্য উপাধি। এছাড়া 
বিভিন্ন গোত্রসম্প্ন ষে সকল কায়স্থ আছেন, তাহাদিগের 

বিষয় ঢাকুরে উল্লেখ নাই। 

অধুনা রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, বঞ্তড়া, দিনাজপুর, 
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, ফরিদপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোর 
ও মুরশিদাবাদ জেলায় স্থানে স্থানে বারেন্ত্র কায়স্থগণের বাস 
রহিয়াছে। 

বারেক্জ্রী (স্ত্রী) দেশবিশেষ, বরেন্্রদেশ, অধুনা এই দেশ রাজসাহী 
বিভাগের অন্তর্গত। 

“প্রাচ্যং মাগধশৌনৌ চ বারেক্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঠ। 
বর্ধমানতমেলিপ্তপ্রাগ জ্যে।তিযোদয়াদ্রয়ঃ ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ব) 

'বার্কখণ্ডি (পুং) বৃকখণ্ডের পুমপত্য। 

বার্কগ্রাহিক €পুং ) বৃকগ্রাহের গোতাপত্য। 

বার্কজন্ত (পুং ) বৃকজন্তের গোত্রাপত্য। (ক্লী)২ সামভেদ। 

বার্কবন্কবিক (পুং) বৃকবন্ধু (রেবত্যাদিভ্যষ্টক্। প1 8১১৬৬ ) 
ইতি অপত্যার্থেঠকু। বৃকবন্ধুর অপত্য। 

বার্কলি (পুং) বৃকলার অপত্য। 

বারকলেয় (€পুং)১ বুকলার অপত্য । ২ বার্কলার অপত্য। 

বার্কবঞ্চক ( পুং ) বৃবঞ্চির গোত্রাপত্য। 
বার্কারুণীপুত্র (€পুং) আচাধ্ভেদ। (শেতপথত্রা” ১৪।৯।৪/৩১) 

বার্কার্য। স্তর) উদক দ্বার! নিষ্পা্য জ্যোতিষ্টোমাদি লক্ষণ কর্ণা। 
“আগুরিমাং ধিয়ং ৰা্কার্ধ্যাং চ দেবীং €( খক্ ১৮৮৪) 'বার্কার্ধ্যাং 

বাভিরুদকৈনিম্পাগ্তাং ধিয়ং জ্যোতিষ্টোমাদি লক্ষণং কর্ম” (সায়ণ) 

বার্ষ (তরি) বৃক্ষাণাং সমুহঃ ইতি বৃক্ষ__ণ্তন্ত সমুহঃ” । পা 
৪1১।৩৭ ) ইতি অপ২। ১ ৰন। (হেম) বৃক্ষস্তেমিতাণ | 

(ত্রি) ২ বৃক্ষ সম্বন্ধ । 

“বাক্ষং বিত্তপ্রদং লিঙ্গং স্কাটিকং সর্বকানদম্।” (তিথিতব্ব) 

বৃক্ষ দধ্ন্ধীয় শিবলিঙ্গ পৃ করিলে বিভ্তলাভ হয় । 
বাক্ষী) মুনিকন্তাবিশেষ। ইনি তপস্থিপ্রধান প্রচেতা গ্রত্তৃতি 

দশ সহোদরের সহধর্শিণী হন । (ভারত ৯/১৯৬।১৫ ) 

বাক্ষী (কী) বৃক্ষস্ভাপত্যং স্ত্রী; বৃক্ষ-অপ্ ডীষ্। বৃক্ষজাতা 
এক খষিপতী । 

“তখৈৰ মুনিজা বাকা তপোভির্জাবিতাত্মন£। 
সঙ্গতাভূুদ্দশ ভ্রাতন্নেকনামঃ গ্রচেতমঃ ॥” 

€& মহাভারত ১1১৯৭১৫ ) 

২ শি শি শ্স্পিপিপ পাপা পিপিপি? 

বার্ষীর অপর নাম মারিষা। ইনি কু মুনির 
প্রশ্নোচ নায়ী অপ্মরার গর্ভগত হইয়া পরে বৃক্ষ হইতে উৎপর্ন 

হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ বিষুপুরাণে এইবপ 
দেখিতে পাই-_ 

পুরাকালে এক সময় প্রচেতাগণ তপন্তায় একান্ত নিমগ্ন 

ছিলেন; এমত অরক্ষিত অবস্থায় মহীরুহগণ পৃথিবীকে ঘিরিয়া 

ফেলে ) তাহাতে বৃক্ষসংখ্যাই অধিক হুইয়া পড়ে এবং ফলে 

প্রজাক্ষয় ঘটিতে থাকে । এই সময় প্রচেতাগণ জুন্ধ হুইয়৷ জল 

হইতে নিষঙ্্রাস্ত হন। ক্রোধভরে ত্বাহাদিগের মুখ হইতে বাধু ও 

অগ্পি আবিভতি হইলেল। বাস্ছু বৃক্ষরাশি শোধিত করিলেন, 
অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন। এইরূপে অতি তীব্রভাবে 

বৃক্ষক্ষয় চলিতে লাগিল । | 

বুক্ষরাশি প্রায় দগ্ধ হইয়াছে, কিছু অবশিষ্ট আছে, এই 
সময় রাজা সোম 'প্রচেতাদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনারা 

ক্রোধ করিৰেন না, বুক্ষদিগের সহিত আপনাদিগের একটা 

সন্ধি হইয়া যাঁউক, তখন সোমের অনুরোধে গ্রচেতাগণ বৃক্ষকন্ত 
মারিষাকে ভাধ্যারূপে গ্রহণ করিয়! বৃক্ষদিগের সহিত সন্ধিব্ধন 

করেন। এই বৃক্ষোৎপঞ্ন৷ কন্ঠার জন্ম বৃত্বাস্ত এই-_পুরাঁকাঁলে 

কও নামে এক বেদবিদ্ মুনি ছিলেন। তিনি গোমতী তীরে 
থাকিয়া তপন্তা কল্পে । তাহার তপোৰিক্প ঘটাইবার জন্য 

ইন্দ্র প্রয়নোচা নায়ী, পরমান্থন্দরী অপ্মরাকে তথায় পাঠাইয়া দেন। 
অগ্গরার আগমনে মুনির তপন্তায় বিদ্ধ ঘটিল। মুনি 

অগ্পরার সহিত তদবধি শতবর্ষ পর্ধ্যস্ত বিহার করিলেন । ৰিবিধ 

ৰিষয়ভোগে মন্দরকন্দরে থাকিয়া তাহাদ্িগের এই যুগ্মবিহার- 
ব্যাপার সমাধা হয়। শতবর্ষাস্তে অগ্দরা ইন্দ্রের নিকট যাইতে 
চাহিল, মুনি তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন ন1, আরও শতবর্ষ 

পর্যন্ত তাহার সহিত বিহার করিলেন । 

প্রচেতাগণ মারিষাকে গ্রহণ করিবার সময় রাজ! সোম 

তাহাদিগকে বলিয়্াছিলেন যে এই কন্তা আপনাদিগের বংশবর্ধিনী, 
হইবে। আমার অর্ধতেজঃ এবং আপনাদিগের অর্ধতেজঃ এই 

উভয় তেজে মারিষার গর্ভে দক্ষ নামে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ 

করিবেন। (বিষুপু” ১১৫১৯) 

এইরূপে কু মুনি বশত বর্ষকাল অপ্রার সহিত বিহার 

ও বহু বিষয় ভোগ করেন। অগ্দরা ইজ্ালয়ে যাইবার জন্ত 
বারবার অনুমতি চাহিল; কিন্তূ তাহা পাইল নাঁ। শেষে মুনির 
শাপভয়ে তাহার কাছেই রহিল। তীহার্দিগের উভয়ের নৰ নৰ 
প্রেমরস দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। 

একদিন মুনি ব্যস্ত হইয়া কুটার হইতে বাহির হইলেন। 

অগ্পর। জিজ্তাসিল কোথায় যাইবে? মুনি বলিলেন, প্রিয়ে! 



বাণিক 1 ৪২৯ ] বার্তীক 

লন্ধোপাসনার জন্ত যাইতেছি, না গেলে ক্রিয়ালোপ হইবে । | বার্ত (ব্রি) বৃত্তির্ত্যন্তেতি (প্রজ্ঞাত্রন্ধার্চাবৃত্িভ্যো-ণঃ | পা 
অগ্পর! হাসিয়া কহিল, এতদিনে কি তোমার ধর্মক্রিয়া করিবার | ৫২৯৯১) ইতিণ। ১ নিরামন়। (অমর) ২ বৃত্বিশালী। 

দিন আলিল। এত বর্ষ চলিয়া গেল, কৈ এতদিন তুমি সন্ধ্যো- | (অজনপাল )(ব্লী)৩ অসার। $& আরোগ্য । (অমর) 

পাদন! কর নাই কেন? মুনি বলিলেন, মে কি? তুমি প্রাতে | বার্তক ( পুং) ১ পক্ষিবিশেষ, চলিত বটের পাখী। 
শ্রই নদীতীরে আসিয়াছ, শেষে আমার আশ্রমে গ্রবেশ করিয়াছ। “বার্তাকো বার্ডকশ্চিত্রস্তষ্ঠোহন্তা বন্তকা স্ৃতা। 

আর এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ইহাতে উপহাসের বিষয় বর্তকোইগ্রিকরঃ শীতো৷ জরদোধন্্রয়াপহ! । 

কি আছে বল। স্থক্ষচ্যঃ শুক্রাদোবঙ্যঃ বর্তকারগ্ুণা ততঃ ॥৮» (ভাবগ্রকাশ ) 

অগ্গরা বলিল, আমি প্রত্যুষে এখানে আসিয়াছি সত্য, কিন্ত ইহার মাংসগুণ-_-অগ্নিবর্ধক, শীতল, জর এবং ত্রিদোষ 

কাল অনেক অতীত হুইয়াছে । বহ্ুবর্ধ চলিয়! গিয়াছে । তখন | নাশক, রোচক, শুক্র ও বলবদ্ধক। 

মুনি অতি ্স্তব্যন্তে জি্রাসিলেন, তোমার সহিত রমণকালের | বার্তন (ব্রি) বর্তনীভব। 

পরিণাম কত হইয়াছে। অপ্সরা বলিল, নয়শত সাতবর্ধ ছয় | বার্তভ্তবীয় (পুং) ১ বরতত্ত সন্বন্ধীয়। ২ বেদের শাখাভে। 

মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে। বার্তমানিক (রি) বর্তমান সনবন্ধীয়। 
অগ্নরার মুখে এই সত্য কথা শ্রবণে মুনির আত্মগ্লানি | বার্তী (স্ত্রী) বৃত্তিরস্তাং অস্তীতি (প্রজ্ঞা শরদ্ধ্চাবৃষ্তিভ্যো ণঃ। পা 

উপস্থিত হইল। তিনি বারবার আত্মব্িক্কার দিয়া বলিলেন, হায়, 

আমার তপন্ত। নষ্ট হইয়াছে, বিবেক চলিয়া গিয়াছে, আমি 

নারীসঙ্গে নীচদশায় উপনীত হইয়াছি। মুনি এইরূপে আত্ম- 

নিন্দা করিলেন। নারীর মোহে কর্তব্পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া- 
ছেন বলিয়া! মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং শেষে সেই 

অগ্গরাঁকে বিদায় দিলেন। অপ্দরা কাপিতেছিল, মুনিরও ক্রোধ 

হইয়াছিল, কিন্ত মুনি তাহাকে শাপ দেন নাই। তিনি নিজের 

অবাধ্য ইন্দ্রিয়েরই দোষ দিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, অপ্সরা চলিল, কিন্ত মুনির ভয়ে তাঁহার দেহ 

হইতে অবিরল স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে শুন্ত- 

মার্গে যাইতে যাইতে একট! উন্নত তরুর তরুণপল্লপবে তাহার গাত্র 

ঘর্্ম মুছিয়৷ ফেলিল। মুনির তেজে তাহার যে গর্ভাধান হইয়াছিল, 

এই ব্যাপারে লোমকুপ হইতে ন্বেদজলাকারে তাহ নির্গত 

হইল। তখন অপ্দরার স্বে্সিক্ত হইয়া তত্রত্য তরুগণই 

গর্ভধারণ করিল। এই গর্ভেই মারিষ৷ নারী নারীরত্বের 

আবিতাব হয়। 

বৃক্ষগণ এই নারীরত্ব দান করিয়া প্রচেতাগণের ক্রোধ শাস্তি 
করিয়াছিলেন । ( বিষুঃপুণ ) 

বার্ষায তি) ১ বৃক্ষসনবনধীয়। (ক্লী) ২ বৃতি, বেড়া। 

বার্চ (পুং) বারি চরতীতি ড। ১ হংস। 

বার্চলীয় (তরি) বর্চল সমন্ধীয়। 

বার্ণক (পুং) লেখক। 
বার্ণক্য ( পুং) বর্ণকের গোত্রাপত্য। 

বার্ণব (তরি) বণ নদীস্তব, বর্ণ, নদীজাত। 

বার্ণবক | ভরি) বার্ণবস্ার্থে কন্। বগুনদীসস্তব। 

বাণিক (ত্বি) বর্ণলেখনং শীলমন্ত বর্ণ-ঞ২। লেখক । (শবমালা) 

৫1২১০১ ) ইতি ণ ততষ্ঠাপ। ১ তগবতী দুর্গা, দেবী ভগবতী 

বর্তন এবং ধারণ করেন বলিয়া বার্তা নামে অভিহিত হুন। 

প্পশ্বাদিপালনাদদেবী কৃষিকর্ম্ীস্তকারণাৎ্চ। 

বর্তনাদ্ধারণাদ্ধাপি বার্তী সা-এব গীয়তে ॥* (দেবীপুণ ৪৫ অপ) 

২ বৃত্তি, প্রাণধারণ। ৩ জনশ্রুতি । ৪ বৃত্তান্ত, সংবাদ । 

প্যাবছ্িত্োপার্জনশক্তস্তাবন্লিজপরিবারো রক্তঃ | 

তনু চ জরয়! জর্জরদেহে বার্তীং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেছে ॥” 

( মোহ্মুদগর ৮) 

৫ বাতিঙ্গণ। ৬ কৃষ্যাদি, বার্তা চারিপ্রকার--কৃষি, বাণিজ্য, 

গোরক্ষ1 ও কুমীদ। 

প্কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা! কুদীদং তুরধ্যমুচ্যতে। 
বার্তা চতুবিধা তত্র বং গোবৃত্ধয়োধনিশম্ ॥" 

(ভাগবত ১২৪২১) 

বৈশ্ঠ বার্তাদ্বা3 জীবিকানির্বাহ করিবে। 

৭ সংসারের আধ্যাত্মিক সংবাদ । 

বকরূপী ধর্ম বার্তাসত্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ধর্মরাজ যুশিষ্ঠির 
আধ্যাম্মিক বে তাহার এই উত্তর করিয়াছেন-- 

“মাসর্ভ,দব্ব।পরিবর্তনেন হুধ্যাপ্িন! রাত্রিদিবেদ্ধনেন। 

অন্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বাতা ॥” 

€( মহাভারত ) 

কাল এই ব্রহ্গাগুরূপ কটাহে মাস ও খতুরূপ দব্বী (হাতা) 

পরিবর্তন সেঞ্চালন) করিয়া, দিবা ও রাত্রিরূপ কাষ্ঠ এবং হুর্য্য- 

রূপ অন্িশ্বার প্রাণীদিগকে যে পাঁক করিতেছেন, ইহাই বাসা । 
বার্তাক (পুং ) বর্ততেধনেনেতি বৃত, ( বৃতেরৃ বিচ । উপ৩।৭৯ ) 

ইতি কাকু “বাহুলকাৎ উকারস্তাবেকে বার্তাকবার্তক্যো ইত্যুজ্জল- 

দত্োক্ত্য। সিদ্ধং। ১ বার্তীকু, বাগুণ। ২ বার্তক পঙ্গী। (ভাবপ্র”) 



বার্ডাকু [৪২৮1 বাস্তিক 

বার্তাকিন্ (পুং) বার্ডাকু। ( অমর়টাকা ভরত ) 

বার্তাকী (তরী) বৃহতী। (ভাবগ্র” ) ২ বার্তীকু। (অমর) 
বর্ধক, হস, কাস ও অরুচিদ্াশক। কচিবাগুপ ক্ষ ও পিতৃ- 

নাশক, পাকা বেগণ ক্ষারক এবং পিন্তবর্থক। 

বার্তাকু (ত্্ী) বর্থতে ইতি বৃত,(বৃতেৃদধিশ্চ। উপ.৬৭৯) | বার্তাপতি (পৃঃ) সাদাত! । (ভাগ 9১৭১১) 
ইতি কাকু। (90187810) 108107£808 ৪77, 9, [80৫0 

1991) ) হিম্ী--বণ্টা, বালণ। তৈলঙ্গ-_এছিরি বংগু। 

উৎকল -বাইগুণ। বনে--বাঙ্গে। তামিল_কুঠিরেকই। 

শ্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষ, চলিত বাগুণ, পর্য্যায় _হিঙ্ুলী, সিংহী, 
ঝণ্টাকী, ছৃশ্রধ্ষিণী, বার্তাকী, বার্তা, বাতিঙ্গণ, বার্তাক, শাকবিঘ, 

রাজকুন্মাও, বান্তিক, বাতিগম, বৃস্তাক, বঙ্গণ, অল্প, কণ্টবৃস্তাকী, 

কণ্টালু, কণ্টপত্তিকা, নিপ্রালু, মাংদকফলী, বৃস্তাকী, মহোটিকা, 

চিত্রফলা, কণ্টকিনী, মহতী, কট্্ফলা, মিশ্রবর্ণকলা, নীলফলা, 

রক্তফলা, শাকশ্রেষ্ঠা, বৃত্ফলা। নৃপপ্রিয়ফলা । গুণ-_রুচিকর, 

মধুর, পিন্তনাশক, বলপুষ্টিকারক, হস্ত, গুরু ও বাতবর্ধাক। 

ভাবপ্রকাশ মতে-_স্বাছ, তীক্ষোঞ্চ, কটুপাঁক, পিত্বনাশক, 

জর, বাত ও বাসন, দীপন, শুক্রবদ্ধক ও লঘু। কচিবাগচণ- 
কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বাঁগ্ুণ-পিত্তবর্ধাক ও গুরু। 

বাগুণ উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর পাচিত করিয়া লইয়া তাহাতে তৈল 
ও লবণ মিশ্রিত করিয়া! তক্ষণ করিলে কফ, মেদ, বায়ু ও 

আমনাশক হয়, ইহা অত্যন্ত লঘু ও দীপন । 

আত্রেয় সংহিতায় লিখিত আছে যে, বার্থাকু, নি বর্ধক, 

প্রীতিকর, গরু, বাত, কাস, কফ ও অরুচিকারক। 

ধর্শশা্জ মতে, ত্রয়োদশীর দিন বার্ডাকু ভক্ষণ করিতে নাই, 
করিলে পুত্রবধের পাতক হয়। ইহা অজ্ঞানতঃ জানিতে হইবে। 

প্বার্তাকৌ স্ুতহানিঃ স্যাৎ চিররোগী চ মাকে ৪৮ (তিথিতত্ব) 
ধ্শশাস্তে হুপ্ধবর্ণের বাণ তক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
"অলাবুং বর্ত,লাকারং হুগধবর্ণাঞ্চ বার্তাকুং।” (স্থৃতি ) 
বর্তলাকার কষলাবু (লাউ ) এবং হুষবর্ণ বাগুণ তক্ষণ 

করবে না। 

বৈগ্বকে ইহার গুধ -এইক্াপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
"অপরং শ্বেতবৃস্তা্ং কুকুটাগুমমং ভবেৎ। 
তদর্শস্থ বিশেষণ হিতং হীনঞ পূর্ত? ॥” (ভার প্রকাশ ) 
মাদ| বাগুণ কুকুটাণ্ডের তুল্য। কিন্তু ইহা! অর্শরোগে ছিতকর 

এবং পূর্বোক্ত বার্তাকুর গুগাপেক্ষা ইহার গুণ অন্না। 
আহ্িকতন্বে বার্ডাকুর গুণ এইরূপ লিখিত আছে. 

গ্বার্তাকুরেষা গুণসপ্যুক্ত| বহিংপ্রদা মারুত়নাশিনী চ। 
শুক্র গ্রদা শোণিতরধ্ধিনী চ হল্লানকামারুচিনাশিনী চ ॥ 
মা বাল! কফপিতস্বা পা সক্ষারপিত্বলা ॥* 

( ঝাহ্কতৃত্ব) 
বারাক সপ্ত গণযুক্ত, অগ্নিবর্দক। বাযুনাশক, শুক্র ও শোণিত 

বার্তায়ন (পুং) বার্তীনাময়নমনেনেতি। প্রবৃতিজ্ঞ, পর্যায়__ 
হেরিক, গুঢপুরুষ, প্রণিধি, বধার্্ব্ণ। অবসর্প, মন্ত্রবিৎ। চর, স্পর্শ, 
চার, (হেম) দৃত, সন্দেশছারক। ২ বার্ভাশান্ত্র। (তরি). 
৩ বৃত্তাস্তবাহক। 

বার্তারস্ত (পুং) বা্য়াঃ আর্ত: | কৃষিকার্ধয ও পশুপারনাদির 

নাম বার্তা, তাহার আরস্ত। | ৮ 

বার্তীবহ (পুং) বার্তাং ধান্ততগুলাদের্বার্তাং ভীতি বহ-অচ.। 

বৈবধিক, চলিত পশারী। (অমর) (ব্রি) ২ সংবাদবাহক, 

যাহারা ধার্তা (খবর ) লইয়! যায়। ৩ আয়ব্যক়্বিষয়ক বিধি- 

দর্শক নীতিণান্ত্রবিশেষ | (1201/510%] [1000010 ) 

বার্তাশিন্ (ব্রি) ঘিনি ভোজনের জন্য স্বীন্ গোত্রাদি বলিগ! 
থাকেন। 

দভোঁজনার্থং যে৷ গোত্রার্দি বদতি স্বকম্ ॥* (হম ) 

বার্তাহর (পুং ) হরতীতি হ-অচ, বার্তায়া হরঃ। বার্তাহারক/ 

যিনি বার্তা বহন করেন, সংবানবাহক। 

বার্তাহর্ত (পু) বার্তাহর, সন্দেশবাহক, দূত । 

বার্তিক (ক্র) বৃতিগ্রস্থথতবিবৃত্তিঃ তত্র সাধুঃ বৃত্তি ( কথানিভাষ্ঠক্। 
পা 8181১০২ ) ইতি ঠকৃ। উক্ত অনুক্ত এবং দুরুত্কার্থের ব্যক্তী- 

কারক গ্রস্থ। ইহার লক্ষণ-_ 

“উত্তানুকুদুকক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্তিকম্।* (হেম) 

যে গ্রন্থে উক্ত, অন্ুক্ত ও দুরুত্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয়, তাহার 

মাম ববার্তিক, অর্থাৎ মূলে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা উত্বম 

রূপে ব্যাখাত, মূণে যাহা উক্ত হয় লাই, তাহা পরিব্যক্ত বা 

বুৎপাদিত এবং মূলে যাহ! হুরুক্ত অর্াৎ অসয্পত বল। হইয়াছে, 
তাহার প্রদর্শন এরং তৃখাবিধ স্থলে সঙ্গত কর্থ নির্দেশ করা 
বার্ঠিককারের কর্তৃব্য। 

কাত্যায়নের বাষ্রিক পাণিনীমশৃত্রের উপর, উদ্যোতকরের 

্ায়বার্চিক ৰাৎস্তায়নের ভাষ্যের উপর, ভ্রকুমারিশের তন্ত্র? 

ৰার্ধিক বৈমিনীর সুত্র এবং শবর শ্বামীর ভাষ্যের উপর রচিত। 

ফ্লতঃ রাষ্তিকগরন্, সুত্র ও ভাষোর উপরই রচিত হইয়া! পাকে। 

বৃত্তি, ভাষা গ্রতুতি গ্রহ মুলগ্রচ্ছের দীমা আতিক্রম রুরিতে 

পারে না; অর্থাৎ ভাষ্যকার প্রভৃতিকে মন্পর্ণরূপে মুলগ্রন্থের 
মতাসুসায়ে চলিতে হুয়। কিন্তু রার্মিকার মক্ূর্ণ স্বাধীন। 
ভাষকার প্রভৃতির স্বাধীন চিত্ত ছইতেট পারে মা। কিন্ত 
রার্ধিকের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ করিলোট বুষিড়ে পারা ধায় 

বে, বার্িককারেম় স্বাধীন চিন্তা পৃর্মাআ বিকাশ পায়। 



বার্তিকগ্রস্থ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, .বে, 
বাত্তিককাঁর অনেক্ স্থলে সুত্র ও ভাষোর মত খণ্ডন করিয় 

নিজের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । 

বার্তিককার ধে শ্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
একটা উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বার্তিককারের 
স্বাধীনতার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । মীমাংসা- 
দর্শনে প্রথমতঃ স্থৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হুই- 
যাছে। তৎপরে বেদবিরুদ্ধ স্থৃতি প্রমাণ কি না, এই প্রশ্নের 

উত্তরে দর্শনকার জৈমিনি বলিয়াছেন যে “বিরোধে ত্বনপেক্ষং 

স্তাদসতি হৃম্থমানম্, অব প্রশ্নটী জৈমিনির উত্থাপিত নহে, ভাষ্য- 
কার এ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে জৈমিনির স্ুত্রটীর 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির 

সহিত বিরোধ হইলে স্থৃতিবাক্য অনপেক্ষণীয়' অর্থাৎ স্থৃতি 
বাক্যের অপেক্ষা করিবে না, উহা অনাদৃত হইবে। প্রত্যক্ষ 
শ্রুতির সহিত বিরোধ ন! থাকিলে স্ৃতিবাক্য দ্বারা শ্রুতির 

অনুমান কর! সঙ্গত। অপৌরষেয় শ্র'তি স্বতন্ত্র প্রমাণ। স্থৃতি 

পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষের বাক্য, স্থতরাং স্থতির প্রামাণ্য মূল- 

প্রমাণ সাপেক্ষ । পুরুষের বাক্য স্বতঃ প্রমাণ নহে, পুরুষবাক্যের 

প্রামাণ্য প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে। কেননা পুরুষ যাহ! 
জানিতে পারিয়াছে, তাহাই অন্যকে জানাইবার জন্য শব্দ প্রয়েগ 
বা বাক্য রচনা করিয়া! থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 

যে, যেরূপ জ্ঞানমূলে শৰ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানটী যথার্থ 
অর্থাৎ ঠিক হুইয়া থাকিলে তম্মলক বাক্যও ঠিক অর্থাৎ 
প্রামাণ্য হইবে। বাক্যপ্রয়োগের মুলীভূত জ্ঞান অযথার্থ অর্থাৎ 
ভ্রমাত্মক হইয়া থাকিলে তদচুবলে প্রযুক্ত বাক্যও অপ্রামাণ্য 
হুইবে। স্থৃতিকর্তারা আপু, তাহাদের মাহাত্ম্য বেদে কীন্তিত 

আছে। তাহার লোককে প্রতারিত করিবার জন্ত কোন 

কথা বলিবেন ইহা অসস্ভব। এই জন্ত তাহাদের স্মৃতির মুল 
ভূতব্দেবাক্য বলিয়৷ অনুমিত হয়। তাহারা বেদবাক্যের অর্থ 

"্মরণ করিয়া বাক্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম 

স্বৃতি। স্ততিবর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশ অনৌকিক অর্থাৎ 
ধর্মসমবদ্ব, পূর্ববান্ভব স্মরণের কারণ। কেননা! অনমুভূত পদার্থের 
স্মরণ হইতে পারে না। মুনিগণ যাহা শ্বরণ করিয়াছেন, তাহ! 

পুর্বে তাহার্দের অনুভূত হইয়াছিল ইহ! অবশ্যই বলিতে হইবে। 
বেদ ভিন্ত অন্ত উপায়ে অলৌকিক বিষয়ের অন্গুভৰ এক প্রকার 
অসস্ভব। ন্ুতরাং স্মৃতি ছানা শ্রুতির অনুমান হওয়া অসঙ্গত। 

স্থৃতিকারেরা যাহা ম্মরণ করিয্বাছেন তাহা! যে বেদমুলক, ইহা 

বেদপর্ধ্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 

অষ্টকাকর্ম প্সার্ড, কিন্তু বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জলা- 
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শয়ের খনন ও প্রপা অর্থাৎ পানীয় শালার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
স্বত্যুক্ত কর্ধগুলির আভানও বেদে দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

ভাষ্যকারের মতে জলাশয়খনন, প্রপা প্রতিষ্ঠা! গ্রসৃতি কর্ণ- 

গুলি দৃষ্টার্থ। কেননা! তদ্বারা লোকের উপকার হয়, ইহা! 
প্রত্যক্ষপিত্ধ। .সুতরাং জলাশয়াদি খনন ধন্শীর্থ নহে, 

লোকোপকারার্থ। লোকোপকারার্থ অবশ্ঠ ধন্মার্থ হইবে। 
স্বৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমুলকতা যখন স্পষ্ট দেখ! 

যাইতেছে, তখন যে সকল স্বৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অন্মদাদির 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহাও অনুমিত হওয়া সর্বথা সমীচীন । 
অন্নপাঁক করিবার কালে তণ্ুলগুলি ফুটয়াছে কিনা, তাহ! 
জানিবার জন্ত পাকস্থালী হইতে ছুই একটা তণুল তুলিয়! টিপিয়! 
দেখ! হয়, হস্তমর্দিত তণুল ফুটিয়া থাকিলে অনুমান করা! হয় 

যে, সমস্তগুলি তণুলই ফুটিয়াছে। কেননা সমস্ত তণুলেই 

সমানকালে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে । তন্মধ্যে একটা ফুটিলে 
অপর্টী না ফুটিবার কোনও কারণ থাকে না। এই যুক্তির শান্্ীয় 

নাম স্থালীপুলাকন্তায়। প্রকৃতস্থলেও অনেকগুলি স্থতি 

বেদমুলক, ইহা! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থালীপুলাক- 
হ্যায় অনুনারে সমস্ত স্থৃতির বেদমূলকতা৷ অনুমিত হইতে পারে । 

অনেক বেদ্শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দার্শনিকেরা উত্তম" 

রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অবশ্ঠাই 
তাহা পূর্বে ছিল, সুতরাং এ বেদবাক্যমূলক যে সকল স্থৃতি 
প্রণীত হইয়াছে, তাহার মুলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট হইতেছে 
ন! বলিয়া এ সকল স্থৃতি অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। 

কিন্তু যে সকল স্থৃতি প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ, ভাষ্যকার বলেন, 

তাহা অপ্রামাণ্য হইবে। কেননা বেদমূলক বলিয়াই স্থৃতি- 
প্রামাণ্য ৷ বেদবিরুদ্ধ স্বৃতি বেদমূলক হইতে পারে না। বরং 

বেদের বিপরীত হইতেছে, সুতরাং অপ্রামাণ্য। প্রকৃত স্থলে 

স্বৃতির মূলরূপে শ্রুতির অনুমানও করা যাইতে পারে না। কারণ 
প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান হইতে পারে না। বেদবিরুদ্ধ 

স্বৃতির কতিপয় উদাহরণ ভাব্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন, একটা 
মাত্র উদাহরণ উদ্ধত হইতেছে। জ্যোতিষ্টোম যাগে সদে। 

নামক মণ্পের মধ্যে একটী উছুম্বর বৃক্ষের শাখা নিখাত বা 

প্রোথিত করিতে হয়। এ উদুত্বর শাখা স্পর্শ করিয়া উদগাথা 

নামক খত্বিক সামগান করিবেন এইরূপ শ্রতি আছে। সমস্ত 

উদৃষ্বর শাখা বন্রদ্ধার! বেষ্টন করিবে, এইরূপ একটা স্থৃতি আছে, 

এই স্থৃতি উক্ত বেদবিরুদ্ধ। কেননা, সমস্ত উদুম্বর শাখা বস্ত্র 

বেষ্টিত হইলে উদর শাখায় উপস্পর্শ অর্থাৎ উদুষ্বর শাখাসংযুক্ত 

বস্ত্ের স্পর্শ হইতে পারে বটে, কিন্তু উছৃঘর শাখার স্পর্শ হইতে 
পারে না। উদুম্বর শাখার স্পর্শ করিতে হইলে সমস্ত উহ্ম্বর 



. হয়, ই ধ্বনিদ্বারা নিত্যবেদের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। যেমন 

বার্তিক 
চাটি... সপ 

শাখার বেষ্টন হইতে পারে না। সুতরাং সর্বেষ্টন স্থৃতিপ্রত্যক্ষ 

শ্রতিবিরুদ্ধ, অতএৰ ইহ! অপ্রামাণ্য। আপত্তি হইতে পারে যে 

ূর্ববান্ুতব না৷ থাকিলে স্থতি বা শ্মরণ হইতে পাঁরে না, সর্ব- 

বেষ্টন বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ববেষ্টন বিষয়ে পূর্ববান্ুতব হইবার 

কোনও কারণ নাই। অথচ পূর্ববান্থভব: ভিন্ন স্মরণ অসম্তব। 

ভাষাকার ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, কোনও খাত্বিকু লৌভ- 

বশতঃ ব্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত উদুম্বর পাথ! বন্্বেষ্টিত 

করিয়াছিল, স্থৃতিকর্তা তাহা দেখিয়া সর্বাবেষ্টন বেদমূলক এইরূপ 

্রাস্ত হইয়। সর্ববেষ্টনস্থৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন । 

বাষ্ঠিকগ্রন্থে ভাষ্যগ্রস্থ ব্যাখ্যাত এবং সমধিত হইলেও 

বান্তিককার ভাষ্যকারের এই দিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া 

অন্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । তিনি বলেন স্থৃতি সকল 

বেদমূলক, ইহা দৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এমন কোনও 

একটা স্থৃতিবাক্য প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও উহা! বেদমূলক 

নহে লোভাদিমূলক, ইহা কিন্ূপে সিদ্ধান্ত করা খাহতে পারে। 

বে্দবাক্য সকল নাঁনাশাখা বিপ্রকীর্ণ। একপুরুষের সমস্ত 

বেদশাখার অধায়ন করা একান্ত অসম্ভধ। কেন ব্যক্তি 

কতিপয় শাখা, অপরাপর ব্যক্তিগণ অপরাপর কতিপয় শাখা 

অধ্যয়ন করিয়া থাকে । ইহাও চিন্তয়িতব্য যে, সমস্ত বেদবাক্য 

ধর্মানুষ্ঠানের ক্রমানুমারে পঠিত হয় নাই। তজ্রপে পঠিত 

হইলে ধণ্মানুষ্টানের অনুরোধে তাহার জ্ুপ্রচার থাকিতে 

পারিত । সাঙ্গীতসম্বদ্ধে প্রচারিত ধর্মানুষ্টানের উপযোগী 

বেদবাক্যগুলি ধার্মিকদিগের অবস্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। 

তদতিরিক্ত এবং ধর্মানু্ানের ক্রমানুসারে অপরিপঠিত বেদ- 

বাক্যগুলির বিরলপ্রচার দেখিয়া কালে তাহা বিলুপ্ত হইবার 

আশঙ্কায় পরমকারুণিক স্থৃতিকারগণ বেদবাক্যগত আখ্যানাদি 

অংশ পরিত্যাগপুর্ধক বেদবাক্যের অর্থ সঙ্কলন করিয়া স্থতি 

প্রণয়ন করিয়াছেন । 

উপাধ্যায় স্বয়ং কোন বেদবাক্য উচ্চারণ ন! করিয়াঁও যদি 

বলেন যে এই অর্থ বা বিষয় অমুক শাখায় বা অমুক স্থানে 

পঠিত আছে। তাহা হইলে আগ্র অর্থাৎ সঙ্জন এবং 

হিতোপদেষ্ট৷ উপাধ্যায়ের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস আছে বলিয়া শিষ্য 

তাহা! যখাষথ বলিয়াই বিবেচনা করে। সেইরূপ স্থৃতিবাক্য 

দ্বারাও তদনুন্ধপ বেদবাক্যের অস্তিত্ব বিবেচিত হওয়া সঙ্গত। 

মীমাংসকমতে বেদরাশি নিত্য, কাহারও নিশ্সিত নহে। 

অধ্যাপক পরম্পরার উচ্চারণ বা পাঠছারা অর্থাৎ ক, তালু 

প্রন্ৃতি প্রদেশে আভ্যন্তরীণ বাধুর অভিঘাঁতে যে ধ্বনির উৎপত্তি 

সায়মতে চক্ষুরাদির সম্বন্ধবিশেষ অর্থাৎ সম্বদ্ববিশ্ষে দ্বারা 

[ ৪৩, ] বাতিক 

নিত্য গোত্বাদিজাতির ও আলোকাদি দ্বার! ঘটাদির অতিাক্তি 

হয়, সেইরূপ মীমাংদক মতে কণ্ঠ, তালু প্রত্থৃতি প্রদেশে 

সমুৎ্পন্ন ধ্নিবিশেষ দ্বারা নিত্যবেদের অভিব্যক্তি হওয়া 

অসঙ্গত হইতে পারে না। অধ্যাপকের বা অধ্যেতার 

ধ্বনিবিশেষের দ্বারা যেমন বেদের অভিব্যক্তি হয়, স্থৃতি- 

কর্তাদের স্মরণ দ্বারা সেইরূপ বেধের অভিব্যক্তি হইবে, 

ইহাতে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইবার কারণ নাই। স্থৃতি- 

কর্তারাও একসময়ে শিশ্যদিগের অধ্যাপনা করিতেন, তখন 

তাহাঁদের উচ্চারণে বেদের অভিব্যক্তি হইত লন্দেহ নাই। 

যদি তাহাই হইল, তবে তাহাদের প্মরণ কি অপরাধ করিয়াছে 

যেস্বদ্দারা বেদবাক্যের অভিব্যক্তি হইবে না? সুতরাং ধবনি- 

(বিশেষের দ্বার! অতিব্যন্ত বেদ এবং স্থৃতিকর্তাদিগের স্মরণ ছারা 

অভিব্য্ত. বেদ উত্তয়ই সম্পূর্ণরূপে তুল্য, ইহাদের পরস্পর 

কোনও তারতম্য বা ৰ্লাবলভাব হইতে পারে না । 

স্বতার্থকতি অর্থাৎ যে শতির অর্থ স্মৃত হইয়াছে সেই শ্রুতি 

এৰং পর্টিতশ্রতি এই উত্য় রতিই তুল্যবল। ইহাদের মধ্যে 

একে অপরের ৰধা দিতে পারে না। স্মৃতিশান্ত্রের মধ্যে 

কোন একথানি স্থৃতি যদি আদ্যোপান্ত সমস্তই অবৈদিক হইত, 

তাঁহ। হইলে ই স্থ্মতখানি কখনও শিষ্টদিগের ব্যবহৃত হইত না। 

তঞ্টি্ন অপরাপর বৈদিক স্থৃতিমাত্রই ব্যবহৃত হইত। অবৈদিক 

স্বৃতিখানি পরিত্যন্ত হইত। বস্তুতঃ কোন স্বৃতিই অবৈধিক 

নহে। সমস্ত স্বৃতিই কঠ ও মৈত্রায়ণীয় প্রতি শাখাপরিপঠিত 

শ্রতিমূলক ইহা! দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বাঙ্তিককার 

আরও বলেন যে, যখন দেখা যাইতেছে যে সমস্ত স্থৃতিশাস্জ 

বেদমূলক, তখন তন্মধ্যবত্ী একটা বাক্য যাহার মূলীভূত 

বেদবাক্য অন্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা বেদমুলক 

নহে। অন্মূলক অর্থাৎ ত্রীস্তিমূলক বা লেংতমূলক আমাদেব 

এ কথা বপিতে প্রবৃন্তি হয় না। যে নৈয়ায়িকম্ন্ত গ্রত্যক্ষ অথাৎ 

উাহার পাঁরজাত শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেই কোন স্থতিবাক)কে 

অপ্রামাণ্য বলিয়৷ উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করেন, কালাস্তরে তাহার 

উপেক্ষিত স্বৃতিবাক্যের মুলীভূত শাখান্তরপঠিতখতি যখন 

তাহার শ্রবণগেচর বা জানগোচর হইবে, তখন তাহার 

মুখকাস্তি কিরূপ হইবে? তখন তিশি অনশ্তই লক্জিত হইবেন, 

সনেহ নাই। কেবল তাহাই নহে। খিনি নিজের ভ্ঞানকেই 

পর্যাপ্ত বিবেচনা! করেন অর্থাৎ নিজকে একরূপ সর্বজ্ঞ ভাবেন, 

তাহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার বাধাবাধ 

ব্যবস্থাও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে । কারণ তিনি নিজের 

পরিজ্ঞাত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া একসময়ে যে স্থৃতিবাক্য অপ্রামাণ্য 

বা বাধিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, পূর্বে তাহার অপরিজ্ঞাত এঁ 



পাশা পিপিপি তিটি শি শপ িশিশিগাশটী শশা সীট শশী পিশিিি সী 5 পাটি স্ািিিস্পীত শশাশাশীশিশশটা শি 

স্বতিবাক্যের মূলীতূত শাখাস্তরপঠিত শ্রুতি সময়াস্তরে জানিতে 
পারিলে এঁ স্থৃতিবাক্যকেই আবার প্রামাণ্য বা অবাধিত বলিয়া 
তাহাকেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 

বান্তিককার আরও বলেন যে, তাষ্যকার যে উদুম্বর শাখার 

সর্বেষ্টন স্থৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। 

শার্যাযনিত্রাঙ্গণে প্রত্যক্ষ পঠিত শ্রুতিই তাহার মূল, ওহুম্বরীয় 
উদ্ধভাগ ও অধোভাগ পৃথক পৃথক বস্ত্র রা বেষ্টন করিবে, 

এইরূপ প্রত্যক্ষশ্রতি শাট্যায়নিত্রাহ্মণে রহিয়াছে। বান্তিককার 

এই কথা বলিয়৷ই নিরস্ত হন নাই, তিনি 'ই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন। ওহুশ্বরীবেষ্টন স্মৃতি যদি শ্রুতিমূল হইল, তবে 

তাহা কোন মতেই ম্পর্শক্রতি দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। 

কেনন1, উভয়ই যখন শ্রুতি, সুতরাং তুল্যবল, তখন কে কাহার 

বাধা জন্মাইতে পারে? প্রমাণদ্বয় তুল্য কক্ষ বলিয়া বরং 

বিকল্প হইতে পারে । 

দর্শপৌর্ণমাস যাগে যবদ্ধারা হোম করিবে, ত্রীহি ছারা হোম 

করিবে, এইরূপ ছুইটা শ্রুতি আছে। এস্থলে যব ও ত্রীহি 

উভয়ই প্রত্যক্ষশ্তিবোধিত বলিয়৷ যব, ত্রীহির বিকল্প ইহা 

সর্ধসম্মত। ইচ্ছানুসারে যব বা ব্রীহি ইহার কোন একটা দ্বারা 
হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন হইবে। তত্রপ প্ররুতম্থলেও 

ওছম্বরী বেষ্টন এবং গুঁদুম্ববীস্পর্শ করিবে, এই ছুইটী বিষয় 

পরম্পর বিরুদ্ধ বলিয়া! বিবেচিত হইলেও যন ও ব্রীহির টায় 

উভয়ের বিকল্প এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাধ্যকারের উচিত 
ছিল। বেষ্টন স্মৃতিকে বাধিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। 

বেদে যদি আদৌ বিকল্প না থাকিত, তাহা হইলে ম্পর্শশ্রুতি 

বিরুদ্ধ বলিয়া বেষ্টন স্থৃতি অনাঁদরণীয় হইলেও হইতে পারিত। 

কিন্তু বেদে শত শত স্থলে বিকল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বিকল্প 

স্থলে কল্পদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ ইহা বলাই অধিক। সুতরাং 

নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেষ্টন- 
স্থৃতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত কর! নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে । 

বস্তগত্যা কিন্তু প্রকৃতস্থলে বিরোধও হয় না। কেনন! বেষ্টন 
মাত্র ত স্পর্শ শ্রুতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্পর্শন যোগ্য 
ছুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ওঁছুম্বরী় 
উত্তর ভাগের স্পর্শ করাই বিধি। 'সর্বা! ওঁছুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা, 

শৃত্রকার এরূপ বলেন নাই। “প্রহরী পরিবেষ্টগ্লিতব্য” ইহাই 

সুত্রকারের বাক্য । এখানে পরি শব্দের অর্থ সর্বভাগ অর্থাৎ 

উর্ধভাঁগ ও অধোভাগ এ্র উভয় ভাগ বেষ্টন করাই হত্রকারের 

বাক্যের তাৎপর্যযার্থ। সর্ব স্থান বেষ্টন করা উহার অর্থ নহে। 

যাজ্িকেরাও ওছুম্বরীয় উভয়ভাঁগ বেষ্টন করেন বটে, কিন্তু কর্ণ- 

মুল গ্রদেশ বেষ্টন করেন না। 

বান্তিককার বলেন, সর্ববেষ্টন বাক্য লোতমূলক ভা্- 
কারের এ কল্পনাসঙ্গত নহে। কেননা সমস্ত বেষ্টন না করিয়! 
মূল ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে কোন ক্ষতি নাই। আরও 
বিবেচনা করা উচিত ঘে, গুছুষ্বরীয় সাক্ষাৎ স্পর্শ কোন রূপেই 
সম্ভব হয় না, কারণ প্রথমে কুশ দ্বারা ওছুষ্বরীয় বেষ্টন করিবার 
বিধি, পরে কুশবেষ্টিত ওছু্বরীয়কে বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে 

হয়। যাজ্জিকেরাও তাহা করিয়া থাকেন। বন্্রবেষ্টনই যেন 

লোভতমুলক বলিয়া অপ্রামাণ্য হইল, কুশ বেষ্টন ত আর লোভ- 
মূলক বলিধার উপায় নাই। 

তড়াগ প্রস্থতির উপদেশ দৃষ্টার্, ধর্ষার্থ নহে, ভাষ্মকারের 
এরূপ সিদ্ধান্ত করাও উচিত হয় নাই, কেননা যাহা বেদে কর্তঙ্য 

বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম, ইহা জৈমিনির উক্কি। 

এ কথা ভাম্মকারও অস্বীকার করেন না। দৃষ্টার্থ হইলেই বে 
ধর্ম হইবে না, তাহার কোনও কাবণ নাই। প্রত্যুতত তণুল 
নিষ্পত্তির জন্য ত্রীহাদির অবহনন, চূর্ণের জন্য তুল পেষণ 
প্রসৃতি সহত্র সহজ দৃষ্টার্থ কর্ম বেদবিহিত ধলিয়। ধর্মন্নপে 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। চার্ধাক প্রভৃতি বিকুদ্ধবাদীরাঁও বেদবিহিত 

অধৃষঠার্থ কর্মেও দৃষটার্থতা করনা করিতে প্রয়াস পান। অতএন 
ৃষ্ার্থ ই হউক আর অনৃষ্টার্থই হউক, বেছে যাহা কর্তব্য বলিয়া 
বিহিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম। বার্তিককার এই প্রকার অনেক 

হেতু প্রঙ্খন করিয়া ভাষ্যকাদের মত খণ্ড করিয়াছেন। তিনি 

ভাষ্যকারের মত খণ্ডম করিয়া জৈমিনি হ্ত্রের অন্যর্ূপ অর্থ 

করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, যখন স্থির হইল যে, গ্রাতি স্মৃতি বিরোধ নাই, 

বিরোধ থাকিলে উহা! লতিদ্বয়ের বিরোধ ব্ূুপেই পধ্যবসিত হয়। 

শুতিদ্বশ্নের বিরোধ স্থলে বিকল্প হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শ্রতি- 

প্রতিপার্দিত তিন্ন কর্পের মধ্যে ইচ্ছান্থুসারে কোঁন একটা কল্পের 

অনুষ্ঠান কবিলেই অনুষ্ঠাতা চরিতার্থ হন। তথন যেস্থলে 

প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট শ্রতিতে এবং স্থৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কর্তব্য 

আদিষ্ট হয়, সেস্থলেও অবশ্ঠ যেকোন একটাই অনুষ্ঠেয় হইবে। 

তদ্বস্থায় প্রয়োগ বা অনুষ্ঠঠনেব নিয়মের ভন্য অনুষ্ঠাতাদিগের 

অত্যন্ত হিতৈষিরূপে জৈমিনি বলিয়াছেন যে, শ্রোত ও স্মার্ত পদার্থ 
পরম্পর বিরুদ্ধ হইলে শত পদার্থের অনুষ্ঠান করিবে । শত 

পদার্থের সহিত বিরোধ না থাকিলে ন্মার্ত পদার্থ, শ্ৌত পদার্থের 

স্তায় অনুষ্ঠেয়। স্থৃতিকার জাবান বলিয়াছেন-_- 

“তি স্থৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী। 

অবিরোধে সদ কাধ্যং শ্মার্তং বৈদিকবত সতা৷ ॥* 

শ্রুতি ও স্থৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই গুরুতরা। অবিরোঁধ 

স্থলে ম্মার্তপদার্থ বৈধিকপদার্থের ভ্তায় অনুষ্ঠেয়।. এক্ধরপ 



প্রতি সমধিক আস্থাবান হইয়া থাকেন। স্তবতির মুলীভুত 
শাখাস্তর বিগ্রকীর্ণ শ্রুতি, পরপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুষ্ঠাতা ন্ব 
প্রত্যক্ষ শ্রুতির প্রতি অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য। বব ও 

ত্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষ শ্রতিবিহিত, সুতরাং বিকল্পিত। কোন 
অনুষ্ঠাতা যদি উহার একটী অর্থাৎ কেবল বব ব! কেবল ব্্রীহি 
অবলম্বনে চিরদিন যাগানুষ্ঠান করেন, তাহাতে যেমন দৌঁষ হয় 

নাঁ, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে শ্রোত বা স্মার্ড এই উভয়ের মধ্যে 
কোনও একটার অনুষ্ঠান-শাস্তরানুমত হইলেও কেবল শ্রোত 
পদার্থের অনুষ্ঠান করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। 

প্রস্তাবিত জৈমিনি স্তরের অন্যবিধ ব্যাধ্যাস্তর করিয়া বাঙিককার 

ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই স্থত্র দ্বারা শাক্যাদিস্বতির 
ধর্মে প্রথমাণ্য নাই, ইহাই সমধিত হইয়াছে। 

এইরূপ বাষ্ঠিককার অনেক স্থলে ভাষ্যকারের মত 'প্রত্যা- 

থ্যান করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন এবং কোন কোন 

স্থলে স্থত্রকেও খণ্ডন করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। স্তায়বার্ডিক- 

কার উদ্োতকর মিশ্রও এইরূপ স্বাধীনভাবে মত প্রকাঁশ করিয়া 

গিয়াছেন। বার্ঠিক গ্রন্থ মাত্রেই এইরপ স্বাধীন মত প্রকাশ 
করিতে দেখা ঘাঁয়। 

( পুং ) বৃত্তিমধীতে বেদ ঝা বৃত্তি (জ্রতুক্থাদিস্ত্রাস্তাৎ ঠক্। 

পা ৪1২৬০) ঠকৃ। ২ বৃত্তিঅধ্যয়নকাঁরী বা যাহারা বৃত্তি 
জানেন, তাহাদিগকে বার্তিক কহে। বৃত্ত সাধুরিতি বৃত্তি 
( কথাদিভ্যষ্ঠক্। পাঁ 88১০২) ইতি ঠক্। ৩ সুত্রবৃত্তি" 
নিপুণ । ৪ প্রবৃত্তিজ্, চর | (ত্রিকা”) 

“হুর্গতো বার্তিকজনো লোভাৎ কিংনাঁম নাঁচরেৎ।” 
( কথাসরিৎসাঁণ ৩৪৭৬ ) 

৫ বৈশ্তজাতি। ৬ বর্তিকপক্ষী। ৭ বার্তাকু। ( শৰারত্বা" ) 
বার্তিককাঁর (পুং) বার্ডিকং করোতীতি অণ,। বার্ঠিক- 

গ্রন্থ গ্রণেতা । 

বার্তিককৃৎ (পুং) বার্তিকং করোতীতি কৃ-কিপ, তুকৃচ। 

বার্তিককার। 

বাণ্তিকা (ত্ত্রী) বার্তিক-টাপ্। পক্ষিবিশেষং চলিত বটের 

পাখী, পর্যায় বিষ্টুলিঙ্গী। (হারারলী ) 
বাততিকাহা (ব্লী)সামভেদ। 

বাত্তিকেন্্র ( পুং) কিমিয়বিদ্তাবিৎ (41013510156) । 

বার্ত স্ব (পুং )বৃতর ইন্্স্তাপত্যং পুমান্ বৃত্রহন্-অণ্। ১ অর্জুন । 
(তরিকাণ) ২ জয়ন্ত। (ত্রি)ও বৃত্দ্ননবন্ধী। (ভাগবত ১২1৩৪) 

বার্ভূতুর (রী) সামতেদ। 
বার্তিহত্য (প্রি) বুনন নিমিত। 

বার্ধ বিক 

“বার্ড হত্যাস্ক শবসে” ( খক্ ৩৩৭১) 

'বার্ত, হত্যায় কৃত্রহনননিসিতায়” ( সায়ণ ) 
বার্দ (পুং) বার জলং দর্দাতীতি দ্বাক। ১ মেঘ। 

(ত্রি)২ জলদাত1। 

বার্দর (লী) ২ কষঞ্চলাবীজ। ২ দক্ষিণাবর্তশঙ্থ। ৩ কাক- 

চিধ্া। ৪ তারতী। (মেদিনী) ৫ কমিজ। * জল। 

৭ আত্রবীজ। (বিশ্ব )৮ রেশম। 
বার্দল (ক্লী) বাগৃভিঃ সলিলৈদ্লিতীতি দল-অচ্। সদা 

মেঘাচ্ছমবৃষ্টিপাতাত্তথাত্বং | ১ দুর্দিন, চলিত বাদল! । 

( পুং) বাদ ল্যতেইত্রেতি দল ( পুংসি সং্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েশ। 

পা ৩৩।১১৮) ইতি ঘ। ২ মেলানন্দা, মস্তাধার। ( মেদিনী) 

বার্ধ (পুং) বৃদ্ন্ত গোত্রাপত্যং (অনৃষ্যানস্তর্য্ে বিদাদিত্যোইঞ | 

পা 81১১৪ ) ইতি অঞ। ১ বৃদ্ধের গোত্রাপত্য। 

বার্ধক (ক্লী) বৃদ্ধানাং সমূহঃ ( গোত্রোক্ষোষ্্রত্রেতি। পা! 

8২1৩৯ ) ইত্যত্র 'বৃদ্ধাচ্চেতি, কাশিকোজেঃ ৰুঞ্। ১ বৃদ্ধ- 
সংঘাঁত, বৃদ্ধসমূহ । বুদ্ধন্ত তাবঃ কর্মবেতি, মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বুঞ ' 

২ বৃদ্ধের ভাব বা কর্ণ, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধের কাধ্য । 

"বাল্যে বাঁক্তিয়া পূর্বং তদ্বৎ কৌমারকে চ যা। 

যৌবনে চাপি যা ঘোগা। বার্দকে বনসংশ্রয়! ॥” 

(মার্কগ্েয়পুৎ ১০৯২৪ ) 
(ত্রি)৩বৃদ্ধ। (নৈষধ ১৭৭) 

বার্ধক্য (রী) বাদ্ধকমেৰ বার্দাক্য চতুরব্ণাদিত্বাৎ, স্বার্থে-াঞ্। 
১ বৃদ্ধাবস্থা, পর্ধ্যায় বার্দক, বৃদ্ধত্, স্থাবিরত্ব। ( জটাধর ) 

বার্ঘক্ষত্রি ( পুং ) বৃদ্ধক্ষত্রের গোত্রাপত্য, জয়দ্রথ। 

বার্ধক্ষেমি (পুং ) বৃদ্ধক্ষেমের গোত্রাপত্য। 
বার্দনী (স্ত্রী) বারেধানী, জলপান্র। 
বার্ধায়ন (পুং ) বার্ধস্ত গোত্রাপত্যং ( হরিতাদিভোহঞঃ। পা 

৪1১/১০* ) ইতি ফকৃ। বার্ধের গোত্রাপত্য, বৃদ্ধের গোত্রাপত্য | 

বাদ্ধি (পুং) বারি জলানি ধাঁয়স্তেহত্রেতি ধা-কি। সমুদ্র ৷ (ত্রিকা”) 

বাদ্ধিভব (রী) বার্থ সমুদ্রে ভবতীতি ভূ-অচ, | ৯ দ্রোণী' 
লবণ। (রাজনি« ) 

বার্থ যি পং) বার্ধ,বিক পৃষোদরাধিত্বাৎ কলোপঃ। বার্ধ,ষিক, 
বৃদ্ধাজীব, চলিত হুদখোয়। (অমর) 

বার্ধ'ধিক (পুং) বৃদ্্র্থং দ্রবাং বৃদ্ধিঃ তা গ্রযচ্ছভ়ীতি ( প্রষচ্ছতি' 

গ্াং। পা 881৩৯) ইতি ঢক। বৃদ্ধবৃধুধিভাবো বক্তঘাঃ' 
ইতি বার্ডিকোজে? বৃধুধিভাব? | বৃদ্ধিজীবী। লত্যতৃক্, চলিত 
বাড়িখোর বা হদখোর। পর্যায় -কুসীদক, বৃদ্ধ্যাজীব, বার্বি) 
কুসীদ, কুদীদিক। (শব্রদ্ধা") 

ইহার লক্ষণ 



খার্ধ[বিক 

শর ধানমাদায় মহার্থং যঃ প্রতি 

স বৈ বার্ধ,বিকেো! নাম হব্যকব্যবহিষ্কতঃ ॥” (স্মৃতি) 
ধিনি সমান মূল্যে ধান্তাপি ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে প্রদান 

করেন, তাহাকে বার্থ,বিক কছে। এই বার্ষিক হব্য ও কব্যে 
নিন্দিত, অর্থাৎ বার্ধ,ষিক ব্যক্তিকে হব্য কব্যে নিয়োগ 

করিতে লাই। 

বৃদ্ধি ইচ্ছানুসারে লওয়া যাতে পারা যায় না, লইলে 
দণ্ডনীয় হইতে হয়। শাস্তে বৃদ্ধি লইবার মির্দিষ্ট নিম আছে। 
যাজ্তবন্ধযসংছিতাক় লিখিত আঁছে যে, সবন্ধক খণে গ্রতিমাসে 

শতকরা অন্ীতিভাগের একভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ হুদ, আর বন্ধকশুন্ঠ 
খণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ওশুদ্র এই বর্ণান্ুমারে যথাক্রমে 

পতফরা শতভাঁগের ছুইভাঁগ, তিনভাগ, চারিতাগ এবং পাঁচভাগ 

বৃদ্ধি অর্থাৎ ব্রাঙ্গণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট 

প্রতিমাসে ছুই পণ, স্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ ইত্যাদিক্রমে 

সুদ লইবে। 

যাহারা বাণিজ্যার্থ কাস্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা 

শতভাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগামীর! শতভাগের বিংশতিভাগ 

সুদ দিবে। অথবা সকল বর্ণ সকল জাতিকে খণগ্রহণ সময়ে 

নিজ নিজ নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে। বহুকাল খণ থাকিলে অথচ 
মধ্যে মধ্যে স্দগ্রহণ ন! করিলে যতদূর পর্যস্ত শু বাড়িতে 

পারে, তাহার বিষয় এইক্ধূপ লিখিত আছে যে, স্ত্রীপণ্ড অর্থাৎ 
গাভী প্রভৃতি ধার করিলে তাহার বৎসের মূল্য পধ্যস্ত হৃদ 

হইলে আর বাঁড়িবে না, রসের অর্থাৎ স্বৃততৈলাদির সুদ মুশধন 

অপেক্ষা আটগুণ পধ্যস্ত বাড়িবে। বস্ত্র, ধাগ্য এবং সুবর্ণের ছুইগুণ, 

তিনগুণ ও টারিগুগ পর্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। বার্ধ,ষিক এই নিয়মে 

ৃদ্ধিগ্রহণ করিবেন। (ধাজ্ঞবহ্যস” ২অ” )। 

মনু বৃদ্ধি বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন-- 
*অশীতিভাগং গৃহীয়াৎ মাসাদবার্ধ,ষিকঃ শতাৎ। 

দ্বিকং শতং বা! গৃহথীয়াৎ সতাং ধর্মমনুপ্মরন্ ॥ 
ঘিকং শতঞ্চ গৃহ্ানো ন ভবত্যর্থকিছ্িবী। 

শতকার্ধাপণেহশীতিভাগং বিংশতিকাঃ পণাঃ ॥* (মনু ৮ অণ) 

উত্তমর্ণ সাধুদিগের আচার স্মরণ করিয়া! বন্ধকরহিত স্থলে 
প্রতিমাসে শতকরা ছুইপণ নুদ লইলে অর্থসন্বন্ধে পাঁপী হইতে 

হয় না। বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ এইরূপে স্বীয় দায়িত্ব বুবিয়া 
বর্ণানুক্রমে ত্াঙ্গণ অধমর্শের নিকট শতকরা হুইপণ, ক্ষত্রিয়ের 

নিকট তিনপণ, বৈশ্তের নিকট চারিপণ এবং খুজ্রের নিকট 
পাঁচপণ সুদ প্রতিমাসে গ্রহণ করিতে পারেন। 

একমাস, ছুইমাস বা তিনমাস নিয়মে খণ দিয়া সংবৎসর 

জ্সতিক্রম করিয়! তাহার হৃদ একেবারে গ্রহণ কর! উত্তমর্ণের 

সা 

৪৩১ 1 বাছণস 

উচিত নহে। কিংবা অনা বৃদ্ধিাহণ রা বিধে্ নহে । 
চক্রবদ্ি, কাঁলবৃদ্ধি অর্থাৎ মূল্যের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, কারিত। 
( অধমর্ণ বিপে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে ) এবং কাঁরিকা- 

বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি হার! যে বৃদ্ধি এই চারিপ্রকার 
বৃদ্ধি বিশেষ নিন্দিত। যদ্ধি মাসে মাসে হুদ না লইয়া গুদে 
আসলে একেবারে লইতে হয়, তাহা হইলে মূলের দ্বিগুণের 
অধিক লইতে পারিবে না। (মনু ৮ অ") 

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, বার্থ,ষিকের অন্ন তোজন করিতে 

নাই, যাহার বৃদ্ধিপ্বার| জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অন্ন 

বিষ্ঠাতুল্য, সুতরাং তাহাদের অন্নভোজন বিষ্ঠাভোজন সদৃশ 
পাঁপজনক। (৪ অ) 

সকল শাল্তেই বৃদ্ধিজীবী নিন্দিত বলিয়া অভিহিত হুই- 
য়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অতিশয় দোষাবহ ও 
পাতিত্যজনক। 

বার্ঘ,ষিন্ (পুং ) বৃদ্ধিজীবী, হদখোর। 
বার্ঘ,বী (স্ত্রী) বৃদ্ধির নিমিত্ত দেওয়া, উচ্চহৃদে ধার দেওয়া, 

বাড়ি দেওয়া । 

বার্ঘ,য্য (ক্লী) বার্ধযের্ডাব, বার্ধ,যি-ব্যঞ২। ধান্বর্ধান, 
ধান বাড়ি দেওয়া । ইহা নিন্দিত ার্ধা। 

প্ৰন্ঠায়। দূষণৈব বার হযং ব্রতলোপনম্। 
তড়াগারামদারাণামপত্যন্ত চ বিক্রয়ঃ 0৮ (মনু ১১৬২) 

বার্দেয় (তি) বার্দেঃ সমুদ্রস্তেঘমিতি বার্ধিঞ। দ্রোণী 
লবণ। (রাঁজনি”) 

বার্ধ, (ক্লী) বর্ৈ, ইনমিতি বন্ৃশ ( চর্্দগোহঞ। পা ৬১১৫) 

ইতি অঞ্্। চর্শরজ্ছু, চামড়ার দ়ী। ( অমরটাকা সরস” ) 
্্িয়াং ডীষ, | 

বাদ্ধণস (পুং ) বান্ধশব নাপিকান্তেতি (অঞ নাসিকায়াঃ 

সংজ্ঞায়াং নসং চাস্থুলাৎ। পাঁ ৫181১১৮) ইতি অচ. নসা- 

দেশশ্চ। (পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ ॥ পা ৮৪৩) ইতি গত্বং। 
১ পণ্ড বিশেষ, গঞ্ক, গণ্ডার। [ গণ্ডার দেখ। ] 

২ ছাগতেদ। 

*ত্রিপ্লবং দ্িন্তরিয়ঙ্গীণং শ্বেতং বৃ্ধমজাপতিম্। 

বান্ধুশণসঃ প্রোচ্যতেহসৌ হব্যে কব্যে চ সংকৃতঃ ॥” 

(কালিকাপুরাণ ) 
ইহা হব্য ও কব্যে প্রশংসনীয় । 

৩ নীলগ্রীব রক্তশীর্ষ পক্ষীবিশেষ, এই পক্ষীর গ্রীবাদেশ 

নীলবর্ণ এবং মস্তক রক্তবর্ণ, পাদদেশ কৃষ্ণ এবং পক্ষ শুভ্রবর্ণ ; 

এই পক্ষী বিষ্ণুর অতিপ্রিয়্। এই পক্ষী বিষ্ণুর উদ্দেশে বলি 

দিলে তাহার পরম! তৃপ্তি হয়। 



ধার্য [৪৩৪ ] বার্ধলি 
“নীলগ্রীবো রক্তশীর্যঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতচ্ছদঃ | শ্রী ভারে পরিনির্বি্া পুংসবার্থে বৃতনিশ্চয়া। 
বান্ধণসঃ স্তাৎ পক্ষীশে!। মম বিষ্চোরতিপ্রিয়ঃ ॥* ভীম্গে প্রতিচিকীর্ষামি নাম্মি বাধ্যেতি বৈ পুনঃ |” 

বলিদানফলং-... 

"রোহিতন্ত তু মংস্তস্ত মাংসৈর্বাছূরণসন্ত চ। 
তৃপ্তিমাপ্োতি বর্ধাণাং শতানি ত্রীণি মত্প্রিয়া ॥৮ 

( কালিকাপু” শু৬ অণ) 
এই পক্ষিমাংস দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রান্ধ করিলে তাহা 

দেরও অনন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে। 

প্বান্ধীণসামিবং লৌহং কালশাকং তথা মধু। 
দৌহিত্রামিষমন্তচ্চ যন্গত্বং তৎকুলোস্তবৈঃ ॥ 
অনস্তাং তাং প্রযচ্ছস্তি ভূথ্িং গৌরীনুতস্তথা । 

পিত ণাং নাত্র সন্দেহে গয্াস্রান্ধ পুত্রক ॥” 

(মার্কগেয়পু” আদ্কল্লাধ্যায় ) 
ইহা ভিন্ন পাদ, মন্তক ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং শরীর কুষ্ণবর্ণ 

একপ্রকার পক্ষী আছে, ভাহাকেও বান্ধণণস কহে। 
*রক্তপাদো রক্তশিরা রতক্ষুর্বিহঙ্গমঃ| 

কুষ্টবর্ণেন চ তথ! পন্দী বাদ্বণণসো মতঃ ॥” ( মার্কগেয়পুগ ) 
বাদ্ধনস (পুং) বাস্ধাব নাসিকা যন্ত, নাসায়াঃ নসাদেশঃ। 
১গওক, গণ্ডার। ২ পক্ষিবিশেষ | 

বার্ডট (পুং) বারি জঙ্গে ভট ইব। কুভ্তীর। (ত্রিকাণ্) 

বার্ণ (ক্রী) বর্্দণাং সমূহ-বর্মন্ (ভিক্ষাদিভ্য। অণ্। পা! 8২৩৮) 
ইতি অণ। বর্ধ্সমূহ। ( অমরটীকা সারস্থু" ) 

বার্শতেয় (ত্রি) বর্ধাতী অভিজনোহন্ত ( তুদীশলাতুরবর্তী- 

ত্যাধি। পা ৪৩1৯৪) ইতি ঢকৃ। বর্মতী যাহার অভিজন। 

বাম্মিকাঁয়ণি (পুং) বন্মিণো গোত্রাপত্যং বোঁকিনাদীনাং কুক্চ। 
পা ৪81১1১৫৮) ইতি বম্মিণ ফিঞ কুকাগমশ্চ। বন্মির 
গোত্রাপত্য। 

বাম্মিক্য (ক্রী) বন্মিকম্ত ভাবঃ কর্ণ বা ( পত্যন্তপুরোহিতা- 
দিভ্যো যকৃ। পা ৫১১২৮) ইতি যকৃ। বর্শিভাব বা বর্ম। 

বাম্মিণ (ক্লী) বর্িণাং সমূহঃ বর্শিণ-অণ্। বর্দিসমূহ। 
বার্মিজ, (ইংরাজী ) 70:2599 শবজ। ব্রহ্মদেশবাসী। 
বানু, (পুং) বাং বারি মুঞ্চতীতি মুচ, কিপ্। ১ মেঘ। (শবরত্বা") 

২ মুস্তক। 
বাধ্য তত্রি) বারি-ব্যঞ। ১ বারি সব্ব্ধী, জল সব্ন্ধী, বৃঙ 

সম্ভক্তৌ ( খহলোর্যৎ। পা1৩1১/১২৪) ইতি ণ্যৎ। ২ বর. 
নীয়, খত্বিজ। 

“শ্রেষ্ঠং নে! ধেহি বাধ্যং* (ধক ৩২১২) 

“বাধ্যং বরণীয়ং (সায়ণ) 

৩ নিবারণীয় 

ও (ভারত 6১৮৯৬ ) 
বার্য্যমাণ (ক্রি) নিবারিত, নিষিদ্ধ। 
বার্ধ্যয়ন (ক্লী) জলাশয়। (ভাগ ১২২৬) 
বার্যামলক ( পুং) জল আমলা। 
বার্ধভ্তব (তরি) বারিণি উত্তব উৎপত্তির্ঘন্ত। 

২ জলজাত মাত্র। 

বাষুর্যপজীবিন্ (ব্রি) জলজীবী। 
বার্যোকস্ (ব্রি) বারি ওকঃ অবস্থানং যন্তু। জলৌকা, জোক্। 
বারাশি (পুং) বারাং রাশির্যত্র। সমুদ্র। 

বার্ধবট (পুং) বাভি বট্যতে বেষ্ঠতে ইতি ঘঞর্থে ক। বহিত্র। 
বার্ববণ! (কত্ত্রী) নীলীমক্ষিকা। ( শব্ররদ্ধা” ) 
বার্ববর (ক্রি) বর্বরসন্বদ্ধি। 

বার্বরক (ব্রি) বার্বর-স্থাথে কন্। বর্ধরসন্ব্ধী। 
বার্শ (ক্লী) সামভেদ। 
বাশিল! (স্ত্রী) বার্জাত শিলা শাকপার্ধিবাদিত্বাৎ সমাস: । 
করকা। ( শবচ) 

বার্ধ তরি) ১ বর্ধাসন্বন্ষীয়। ২ বর্ষসন্বন্বীয়। 
বার্ষক (ক্লী) বর্ষন্তেদং বর্ষ-অণ,, স্বার্থে কন্। অুছ্যয় কৃত 

পৃথিবীর দশভাগের অন্তর্গত ভাগ বিশেষ । 
প্ৰশধা বিতজন্ ক্ষেত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্। 
ইন্ছাকুর্েষ্টদায়াদো মধ)দেশমবাপ্ুবান্। 
কোইবে বার্ধকং ক্ষেত্রং রণবৃষটর্ভূব হ॥» 

( অগ্রিপু” সাগরোপাখ্যানাধ্যুর ) 
বার্ধগণ (পুং) বৈদিক আচাধ্যভেদ। 
বার্ধগণীপুত্র €পেং ) বৈদিক আচার্যাভেদ। 
বার্ষগণয (পুং) আচাধ্যভেদ। 

বাধদ (ভরি) বৃষদ-অণ২। আংশ, অংশদন্বন্ধী। (উপ. ৫1২১) 
বার্ধদংশ €পুং) গোত্রভেদ। 
বার্ষপঞ্ধণী ত্ত্রী) বৃষপর্ধার স্ত্রী অপত্য। 
বার্ভ (তরি) বৃযভসম্বন্থীয়। 

বার্ষভাঁণবী (তরী) বৃষভাপোরপত্যংস্রী বৃষভাথু-অগ.। বৃষভাগু, 
কন্যা, শ্রীরাধা। (পাগ্সোত্তরখণ ৬৭ অণ) 

বার্ধল (তরি) বৃষলন্ত ভাবঃ কম্ম বা বৃষল ( হায়ণাস্তযুবাদিভ্যো- 

২ণ১। পা! ৫১১৩০) ইত অণ২। বৃষলের ভাব বা কর, 
শুদ্রের ভাব বা কন্ম। 

বার্ধলি (ত্ত্রী) বৃষল্যাঃ অপত্যং বৃষলী (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা 
৪1১৭৬ ) ইতি ইঞ.। বৃষলীর অপত্য। 

১ পঞ্স। (ত্রি) 



বার্ধশতিক (তরি) বর্শতসন্বন্ধীয়। 
বার্ধসহজ্িক (তরি) সহমর বর্ধসন্বন্ধীয়। 

বার্ধাকপ (ব্রি) বৃযাকপি সনবস্থীয়। 
বার্ধাগির (পুং) খনমক্বদ্রা বৃষাগির পুত্রগণ। 
বার্ধীয়ণি ( পুং) বর্ধায়ণের অপত্য। 

বার্ধাহর (ক্লী) সামভেদ। 

বাধিক (ক্লী) বর্াস্থ জাতমিতি বর্ষা ( বর্ষাভ্যষ্ঠক্। পা! ৪1৩1১৮ ) 

ইতি ঠক্। ১ ত্রায়মাণা। (মেদিনী ) ২ ধুন1। ( বৈস্ককনি” ) 

(ব্রি) বর্ষেভবঃ বর্ষ ( কালাৎ ঠঞ.। পা! 8৩১১ ) ইতি ঠএ। 

৩ বর্ষভব, বাৎসরিক, যাহা বৎসরে হয়, বর্ষকর্তৰ্য পুজাদি। 

"শরৎকালে মহাপুজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। 
তন্তাং মমৈতন্যাহাত্থ্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥* ( চস্তী) 
৪ বর্ধাকালোত্তব। 

বাধিকী [ত্রী) বর্ধান্থ ভবা বর্ধাঠকৃ-ভীষ,। ১ ভ্রায়মাগালতা, 
চলিত গোয়ালিয়! লতা, বলা লতা। (রাজনি") 

২ বর্ধাভব মল্লিকাভেদ, বেলফুল, মল্লিকা ফুল। (৪ 

10110101018 81)1101)0 ) তৈলঙ্গ-_কুলবক্রাস্ত চট্ট, ইহা দীর্ঘ ও 

বর্তল পুষ্পভেদে নান! প্রকার। গুণ _শীতল, হদ্য, সুগন্ধ, 

পিভনানক, কফ, বাত, বিস্ফোট ও কমিদোষনাশক। (রাজনি” ) 
এই পুশ্পের তৈল উক্ত গুণবিশিষ্ট। ৩ কাসবীজ। 

বাধিক্য (তরি) বাধিকরুত্য। 
বার্ষিল। (শ্রী) বার্জাতা শিলা (শাকপাধিবাদ্দিনাখুপসংখ্যানং 

উত্তরপদলোপশ্চ। পা! ২১৬০ ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা ) শাক- 

পাধিবাদিবৎ সমাসঃ | পৃষোদরাদিত্বাৎ শন্ত-ষ। করক|। (শব্দ?) 

বার্ুক (ব্রি) বর্যুক-স্বার্থেষ। বর্ষণশীল। 

বাষ্টিহব্য (পুং) বৃষটিহব্য পুত্র উপস্তত, খত্দ্রতা খষিভেদ। 

বায (তরি) বৃষ্টির যোগ্য। 
বা (পুং) বুঝব, কৃষ। 
বাঞি (পুং) বৃঝ্চিবংশ। 

বাঞ্চিক (পুং) বৃঞ্িকন্ত গোত্রাপত্যং বৃষ্িক € শিবাদিভ্যোহণ,। 

পা! ৪।১।১১২ ) ইতি অণ.। বৃঞ্িকের গোত্রাপত্য। 

বাঞ্চিবৃদ্ধ (ব্রি) বৃষ্ধিবৃদ্ধের অপত্য সমবন্ধী। 
বাঞ্চেয় (পুং) বুষিবংশসভভূত। ২ কৃষ্ণ । 
বাঞ্/ (পুং) কষঝ। | 

বাক্ষণ (তরি) বর্ম সত্বন্ধী। . 
বাক্মণায়ণি (পুং) বর্মায়ণের গোত্রাপত্য। 

বারত (রী ) বৃহত্যাঃ ফলমিতি প্রেক্ষাদিভ্যোধ্ণ, ৷ পা! ৪৩1১৬৪) 

ইতি অণ, বিধানসামর্থ্যাৎ তম্ত ফলেন লুকু। বৃহতী 

ফল। (অমর) 

বৃহদ্রথন্তেদমিতি অণ.। (ত্রি)২ জরাসন্ধরাজসন্বন্ধী। 

বার্জ্রথি ( পুং) বৃহদ্রন্তাপত্যং পুমান্ বৃহদ্রথ-ইঞ.। জরাসন্ধ। 
বাল (পুং) ১ কেশ। ২ বালক। [ বগীয় বাল দেখ] 

বালক পুং কী) বাল-কন্। ১ পরিধাধ্য বলয়, বাল! । ২ অঙ্গুরীয়ক। 
৩ গন্ধদ্রব্য বিশেষ । (বৈস্ভকনিণ) বাল এব স্বার্থেকন্। ৪ শিশু। 

৫ অজ্ঞ।৬ হয়বালধি। ৭ হন্তিবালধি। ৮ হ্ীবের। ৯ কেশ। (বিশ্ব) 

বালখিল্য ( পুং ) বালথিল্য মুনি, ইহাদের পরিমাণ ৬* হাজার, 
এই মুনি সকল অনুষ্ঠ গ্রমাণ। ইহারা ক্রতুর পুত্র। 

পক্রতোশ্চ সন্ততীর্ভাব্যা বালসধিল্যানশৃয়ত। 

ষষ্টিবর্ষসহত্রাণি খবীগামৃদ্ধরেতসাস্ ॥” 
( মার্কগেয়পু” ৫২২৪) 

২ খথ্বেদের ৮ম মণ্ডলের সুক্ততেদ। 

বাঁলধি (পুং) বালাঃ কেশাঃ ধীক্সডে২ত্র ঝাল-ধা-কি। কেশযুক্ত 

লাঙ্গল, সলোম লার্গ,ল, পুচ্ছ। ২ চামর। 

বালধিপ্রিয় (পু) চমরীমূগ। (রাজি?) 
বালপাস্ু (স্ত্রী) বালণালে কেশসমূহে সাহুঃ তত্র সাধুন্নিতি 

যৎ। সীমস্তিকাস্থিত স্বর্ণাদি রচিত পটিকা, চলিত দি'তী, পর্যায় 

পরিতথ্যা। ২ বালপাশগ্থিত মণি। 

বালবন্ধ[ন] (পুং) কেশবদ্ধন, খোপাবাদ্ধ!। বালকাদির বন্ধন । 
বাঁলম্মদেশ (পুং) অনপদতেদ। | 

বালব ( পুং) বব প্রস্থত একাদশ করণের অন্তর্গত দ্বিতীয় 

করণ। এই করণ ওভকরণ, শুভকাধ্যার্দি এই করণে করা 
যাইতে পারে । এই করণে যদি কাহারও জন্ম হয়, তাহা! হইলে 
সেই বালক কাধ্যকুশল, স্বনপালক, উত্তম সেনাপতি, কুল" 

শীলযুক্ত, উদারবুদ্ধি ও বলবান্ হয়। | 
“কাধ্যস্ত কর্তা স্বজনস্ত তর্ত। সেনাপ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ। 
উদারবুদ্ধিব'লবান্ মনুষ্যশ্চেদ্বালবাখ্যে জননং হি যন্ত &” 

(কোষ্টীপ্রণ) 

বাঁলবর্তি (ভ্ত্রী) বালনির্শিতা বন্তি। (ন্থশ্রুত চি” ২ অ+) 
বালবায় (ক্লী) বৈদুর্যমণি। (ত্রিকা”) 

বালবায়জ (ক্লী) বৈদৃধ্যমণি। (প্রিকা: ) 

বালব্যজন (ক্লী) বালগ্ত চমরীপুচ্ছন্ত বালেন বা নির্দিতং 

ব্জনং। চামর। পধ্যায়--রোযপুচ্ছ, একীর্ণক। (হেম) 

বাঁলহস্ত (পুং) বালা হন্ত-ইব মক্ষিকা্দীনাং নিবারকত্বাৎ 

বালধি, লোমযুক্ত লাঙ্গল । (অমর ) (ব্রি) বালানাং কেশানাং 

হস্তঃ সমূহঃ। ২ কেশসমূহ। 

বালা হ্বৌ) ১ স্বনামখ্যাত ওষধিবিশেষ। (দেশজ) ২ ্ব্ণালঙ্কার- 

ভেদ । বলয় শবদার্থ। 



বালুকী 

বাঁলার্সী (তরী) বালাঃ কেশাইব অক্ষিসদৃশঞ্চ পুষ্পং যল্তাঃ । 
কেশপুস্পাবৃক্ষ, পর্ধযায়--মানসী, হুর্গপুষ্পী, কেশধারিশী | পেবচ") 

বাঁলাগ্র (রী) কেশাগ্র।.. 

বালাগ্রপোতিকা (ত্্ী) লতাবিশেষ। 
বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ&.। কপিবিশেষ, 

পর্যায় এন্্, বালী, বানররাজ বালি রামচন্ত্র কর্তৃক.হত হন। 
[ প বর্গীর বালি শব দেখ ] 

বালিকা (ত্ত্রী) বালা এব বাল স্বার্থেকন্, টাপ্ অত হত্বং। 
১ বালা, কন্তা। ২ বালুক!। ৩ পত্রকহিলা। ৪ কর্ণভূষণ। 
৫ এলা। ( শবারত্বা” ) 

বালিকাজ্যবিধ (পুং) বালিকাজ্য দেশ। (পা ৪২৫৪) 
বালিকায়ন (ব্রি) বলিকে ভব। 
বালিখিল্ল (পুং) পুস্ত্যকন্তা সম্ততির গর্ভে ত্রতুর গরসে জাত 
বষ্টিসহজ সংখ্যক খধিবিশেষ, বালখিল্য খষি। এই খধিগণ 
অঙষ্ঠ প্রমাণ। ( কুর্পুণ ১২ অ*) 

বালিন্ (পুং) বাল-এব উৎপত্তিস্থানত্বেন বিদ্যৃতে যন্ত, বাল-ইনি। 
ইন্্পুত্র বানরবাজ বিশেষ, অঙ্গদের পিতা ও নুগ্রীবের ভ্রাতা । 
অধোমবীধ্য ইন্্রদেবের বীর্য বালদেশে পতিত হইয়া ইহার 
উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম বালী হয়। [পবর্গে বালি দেখ] 

“অযোঘরেতমস্তস্ত বাসবস্য মহাত্মনঃ। 

বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বনুবহ ॥* (রামায়ণ) 
বালাঃ কেশাঃ সন্ত্যস্ত বাল-ইনি। (ত্রি)২ বালবিশিষ্ট। 

বালু (ত্ত্রী) বলতেংনেন বল-প্রাণনে বল-উণ.। এলবালুক 
ন।মক গথ্ধদ্রব্য। ( উজ্জ্বল) 

বালুক (রী) বালুরেব স্বার্থেকন্। এলবালুক। (অমর) 
(পুং) ২ পানীয়ানু। (রাজনি” ) 

বালুকা (শ্রী) বালুক-টাপ্। রেখু্বশেষ, চলিত বালি, পধ্যায়_. 
দিকতা, সিক্তা, শতলা, স্্রশকরা। প্রবাহী, মহানগ্মা, হৃক্মা, 
পার্সীয়বর্ণিকা। গুণ-_মধুর,শীতল,সস্তাপ ও শ্রমনাশক। (রাজনি”) 
২ শাথাহন্ত পাদাদি। ৩ কর্কটা। ৪ কপূর ৫ বৈভাকোক্ত যন্ত্র 
বিশেষ, বালুকাধস্্। (শব্বচ”) . 

বালুকাগড় (পুং ) বানুকায়াঃ গড়তীতি তন্মাৎ ক্ষয়তি যঃ বালুকা- 
গড় পচাগ্ঘচ,। মতস্তবিশেষ, চলিত খেলে মাছ) পর্যায় সিতাঙগ। 

বালুকাত্তিক (তরী) বানুকান্ধাঘ্ম শ্বরূপো বন্তাঃ ফন্ অত ইদ্বং। 
৯ ধর্করা, চিনি। (ত্রি)২ বানুকা আত্মা'যন্ত। ও বালুকাময়। 

ফালুকাগ্রভ1 (স্ত্রী) বালুকানামুষ্রেণুনাং ্রভা-ন্তাং। 
১ নরকডেদ। (হেম) 

বাঁলুকী (তরী) ১ কর্কটাতেঘ। ধার বণ. শিলা, 
কষেবরকর্কটী, ক্ষেত্ররহা, ক্লাস্তিকা, মৃত্রলা। . (রাজমি") . 

[ ৪৩৬ ] বাঙ্গমীকি 

বালুকেশ্বরতীর্ঘ (্রী)তীর্ঘতেষ।. . .. * 
বালুস্কী, বালুকী, কর্কটীভেদ। (ত্রিকা*) . 
বালুক (পুং) বলতে প্রাণাদ্ হসতি যঃ বল-বধে-উক। বিষেদ। 
বালেয় (পুং) বলয়ে উপকরণায় সাধু$ বলি ( ছদিকুপধিবলে 
ঠঞ১। পা ৫১1১৩) ইতি ঠঞ। ১ রাসভ, গর্দভ। ২ দৈত্য- 
বিশেষ, বলির পুত্র, দৈত্যরাজ বলির বাণ আদি করিয়! শত পুত্র 
হয়, এই সকল পুত্র বালেয় নামে খ্যাত। ( অগ্মিপুরাণ ) 
৩ জনমেজয্নবংশোত্তব সুতষস.রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার 
টিটিফাডি এই পঞ্চপুররও বালেয় নামে অভিহিত । 

.( হরিবংশ ৩১ অ ) 

সিজন ৪ চাপক্ামূলক। (রাজনি” ) (তি) ৫ মৃহু। 
৬ বালহিত। (মেদিনী) ৭ তঙুল। ৮ বলিযোগ্য। (রী) 

৯ বিতুন্নক বৃক্ষের ত্বকৃ। (ভাবপ্র") 
বান্কা (তরি) বন্ধন্ত ব্লম্ত বিকারঃ বন্ধ ( ত্য বিকারঃ। প1 

৪1৩/১৩৪ ) ইতি-অণ.। বক সন্বন্ধি বস্ত্র, ক্ষৌমাদি, শাস্ত্রে লিখিত 
আছে যে এই বস্ত্রহর্তী রক হয়। 

"ততৈবাজাবিকং ্বত্বা বস্ত্র ক্ষৌমঞ্চ জায়তে। 

কার্পাসিকে ভ্বতে ক্রোঞ্চো বান্বহর্তা বকস্তথা ।” 

(মাকওেয়পুণ ১৫২৮) 
বান্ধল (ব্রি) বন্ধলন্তেং অণ.। বন্ধল নির্দিত। 

বান্কলী (ত্র) মদিরা, গৌঁড়ীমদ্। (ব্রিকা”) 
বান্নব্য (পুং) বল্স,গোত্রাপত্যার্থে (গর্থাদিত্যে যঞ.| গা 

81১।১০৫) ইতি ঘঞ। বল্প,র গোত্রাপতা। . 
বাল্লিকি (পুং) বল্সিকে ভবঃ বন্সিক-ইঞ২। বানীক মুনি ।. 
বালিকীয় (বি) বান্মিকি (গহাদিভ্যশ্চ। পা! 8২১৩৮ ) 
ইতি ছ। বানদীকি সমবত্বীয়। মর 

বঙ্মীক.অণ্। মুনিবিশেষ, বালীক (পুং) বন্মীকে তবঃ 
বান্মীকি মুনি। 

বাল্ীকভৌম (ক্লী) বন্ীকপূর্ণ দেশ। 
বাল্ীকি (পুং) বন্দীকে ভব বন্দীক-ইঞ বা বন্থীকপ্রভবো- 

যল্মাৎ-তন্মা?্ বান্মীকিরিত্যসৌ ইতি ব্রঙ্গবৈবর্তোক্তেঃ। ভূগুবংশয় 
মুনিবিশেষ, রামার়ণ প্রণেতা বান্ীকি মুনি । পধ্যায় --প্র(চেতস, 

কবিজ্োষ্ঠ, কুশীলব, বন্মীক, কবি) আগ্ককবি। (জটাধর ) 
"জাতে অগতি বান্শীকৌ কবিরিত্যতিধাডবধ। 

কৰী ইতি তত! ব্যাসে কথযত্বয়ি দর্ডিনি ॥*.( কাব্যাদর্শুমিক।) 
বাল্মীকি, ইনি প্রচেতা খবির বংগের অধহান দশমপুরুষ।. 
ভমসা নদীর তটে ইহার আশ্রম; এফদা, ভমসার নির্শল জলে 

.-অবগাহনাস্তর জান করিবার মানসে খকীয় শিষ্য ভয়ঘাজ মুনির 
সহিত তথায় উপস্থিত হন। শিষ্যকে গ্গানাফিক করিবার উপযু্ধ 



একটী নুন্দর পরিপাটা খাট নির্দেশপূর্বাক সেইখানে অবস্থান 
করিতে বলিয়া স্বপন, ততীরবর্তী  বনোপবনে কিছুকাদের জর্ত 
অমণ করিয়া বেড়াইতে লাচিলেন, ইত্যবলরে দেখেন হে এক 

পাঁপমতি নিষাদদ অকারণ কোন কামবিহ্বল ক্রোঁঞ্চের মিধস- 
সাধন করিল,_-ধ্যাধকর্তৃক আহত হইয়া রক্তাক্ত ছ্বেহে খন 
ক্রোঞ্চ ধরাতলে পড়িয়া ছইফুট করিতে লাগিল, তখন ক্রৌর্ষী 
চিরকালের জন্ত শ্বামীবিরহ মনে করিয়া যৎ্পরোনান্তি রোদন 
করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিক্সা মছামুনি 
বান্গীকির মনে দয়া উপস্থিত হ্ল। তিনি ক্রৌঞধ্ধীর ছুঃখে 
বারপর নাই হঃখিত হইয়! ব্যাধকে নিতাস্ত পরুষবচনে বলিলেন 
“রে নিষাদ ! তুই কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইবি না_-যেছেতু তুই 
কামবিমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি* ব্যাধকে এইরূপে অভিশাপ 

করিয়া মনে মনে চিন্তা এবং ছুঃখ করিতে করিতে শিষ্যের 

নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আন্ুপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত তীহাকে 
অবগত করাইয়া বলিলেন যে শোকসম্তড হৃদয়ে আমার ক 

হইতে পাদবদ্ধ সমাক্ষর তত্ত্রীলয়হুক্ত যে বাক্য নিঃস্ত হইয়াছে 
তাহা ক্লোকরূপে গণ্য হত্টক, ইহার যেন অন্তথ! না হয়। ইহা 
গুনিয্। শিষ্য ভরম্বাজও পরমাহলাদিত হইলেন। পরে গুরু- 

শিষ্য উভয়ে সন্ধষ্টচিত্তে তমসার নির্শল জলে হ্বানাহ্নিক সমাপ- 
নান্কর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আশ্রমে গিয়া যদিও 

বান্ধীকি মুখে অন্ঠান্ত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু গ্লোক- 
চিন্তা তাহার হৃদয়ে সতত জাগরিত রছিল। এই সময়ে সর্ব্- 

লোঁকপিতামহ পল্সযোনি ব্রহ্মা বান্দীকির সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার মানসে তর্দীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে 

দেখিয়। মহামুনি বান্দীকি সবিদ্ময়ে শশব্যন্তে দণ্ডায়মান হইয়া! 
পান্-অর্ধ্য-আসন প্রদানে তাহাকে বথাবিধি পুজা করিলেন। 

্রহ্গা তৎবর্তৃক যথোচিত সৎকৃত হুইয়! সন্ধ্চিত্ে নিজে আসন 

গ্রহণপূর্ববক তাহাকেও আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন 

এবং একে একে আশ্রমের যাবতীয় কুশল বিজ্ঞাস1া করিতে 

লাগিলেন। কিন্ত তখন আবার মুনিবর বান্সীকির মনে সেই 
ক্রৌঞ্চের অস্থিরতার বিষয় জাগ্রত হুইয়! তাহাকে পুনরায় বিত্রত 
করিল; তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন “রে পাপাত্মা নিষাদ! 
তুই অকারণ ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়া গ্রমাদ ঘটাইলি”। 

বান্দীকি বঙ্ধার নিকটে বসিয়া! গোপনভাষে এইরূপে ক্রৌঞ্চ 
জ্রৌধার ছুঃখ এ্জরণ করিয্বা মনে মনে সেই শোকের লোক 

[ ৪ ] 

আবৃত্তি করিতেছেন। ব্রহ্মা মুনির এতাদূশ শোকপরায়ণত৷ |. 

দেখিয়! হষটচিত্তে শ্মিতসুখে মধুরবচনে তাহাকে বলিতে লাগি 

লেন যে, তোমার কণঠনিঃহত এ বাকা আমারই সঙ্করে 

হইয়াছে, ইহা! তুমি নিশ্চয় জানিও। কআতএব এবিষয়ে বেদ 
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তোমার মনে আর কোন শোকের উদ্রেক না হয়) তোঁমী 
এই বাঁক্যই জগতে ক্লৌক বলিয়া প্রচারিত হইবে । তুমি এই 
প্লোক অবলম্বন করিয়! জৈলোক্যনাথ ভগবান্ রামচজোর 
ফাবতীয় চরিত্র বর্ণনানস্তর ভূতলে জক্ষয়কীর্তি স্থাপন হর। 
এই মহীতলে যতকাল পর্ধাস্ত চক্র, সুধ্য, নদ, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র 

প্রভৃতি বিস্তসাম থাঁকিবে তাবৎকাল জনসাধারণে তোমার এই 
রামণ্ডণ-গাথ! (রামায়ণ ) সমুতৎ্সুকচিত্তে গুনিবে ও অধ্যয়ন 

করিবে। তুমিও উর্ধাধোভাগে (হ্বরগমর্ত্যে) চিরকালের জন্য বাস 
করিবে; অর্থাৎ স্বর্গে এবং মর্তো তোমার নাম চিরস্থাী হইবে। 

পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদানাস্তর তথা হইতে 
অন্তর্হিত হইলে, সশিষ্য বান্দীকি ঘারপর নাই বিশ্ময়সাঁগরে নিমগ্ন 

হইলেন। অতঃপর তপোঁধন বান্ীকি বিধাতার উত্ত আদে- 
শান্গুসারে রামায়ণ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। পুর্বে 
মহর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গলাধক রামচরিত সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ 

তাহার কিছু জানা ছিল, এক্ষণে সুব্যন্করূপে তত্ত্বীস্ত অবগত 

হইবার জন্য সমুতসুক হইয়া পূর্ববমুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন 

এবং আচমনানস্তর কৃতাঞ্জলিপূর্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগবলে 

রাজা দশরথাদির বৃত্তান্ত হইতে আরম্ত করিয়া সীতার পাতাল- 

প্রবেশ পথ্যস্ত যাবতীয় ঘটন! জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলেন। 

তানস্তর মহর়ি এ সকল বৃত্তান্ত নান! ছন্দোবন্ধে প্রাঞ্জল 

ভাষায় ম্ুললিত পদবিস্তাসে লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই হিন্দুর 

রাজনীতি, ধর্শানীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আদর্শস্বরূপ 

এবং ভাষাতত্ববিৎ আলঙ্কারিক, বিজ্ঞানবিদ্ দর্শনিক, অধ্যাত্ম- 

তত্ববেত! যোগী খধি প্রভৃতি, এই সর্বঞ্নস্ুলভ চিরপ্রসি্ধ 

“রামায়ণ” গ্রন্থ । মহর্ষি প্রথমতঃ ইহার যষ্ঠকাণ্ড পর্য্স্ত 

পাঁচশত সর্থে এবং চত্তর্বিংশতিসহত্র প্লোকে পুর্ণ করেন। 

ইহার পর অযোধ্যাপতি রামচন্ত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ বৃত্াত্ত, 

বাক্দীকির নাম দিয়! অপর কোন ব্যক্তি পুনরায় সীতাদেবীর 

নির্বাসন হইতে আরম্ভ করিয়া সাহার পাতাল প্রবেশ পর্য্স্ত 

বর্ণন করেন; ইহাই রামায়ণের সপ্তমকাও্ড বা উত্তরকাণ্ড নামে 

অভিহিত। 
উত্ত সপ্তকাণ্ড রামায়ণই বান্নীকির গ্রাধান পরিচায়ক । 

আর এই গ্রস্থরচনাই ইহার কৃতকর্দ্ের মধ্যে প্রধানতম ব্যাপার। 

পরবর্থী কেহ কেহ রটনা করেন এই যে, ইহা! রামের জন্মের 

অশ্নীতিসহল্র বৎসর পূর্বে রচিত হইক্সাছে, কিন্তু তাহা! কোন 

কাজের কথা নহে । [রামায়ণ দেখ। ) 

গ্রীরামচন্ত্রের আল্ঞায় বৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথি সমভিব্যাহারে 

জোষঠান্থুরক্ মহামতি লক্ষণ বাল্দীকির আশ্রমের অনতিদূরে গঙ্গার 

পরপারে সীতাদেবীকে নির্বাসিত করিলে তাহার রোঘনধবনি 
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শুনিয়। মুনিবালকগণ মুনির নিকট জানাইলে তপোধন তপো- 
বললন্ধ চক্ষে তত্ব অবগত হুইয়া' দেবীর নিকট গিয়। তাহাকে 

সাস্বনাবাক্যে নিরন্ত করিয়া! নি সমভিব্যাহারে আশ্রমে আনয়ন 

করেন। সীতা মুনির আশ্রমে থাকিয়া কিয়দ্দিবসাস্তে লব ও 

কুশ নামে ছুইটী যমজ সন্তান প্রসব করেন। মহর্ষি এ ছুইটা 
সম্তানকে অপত্যনির্ব্বিশেষে যথোচিত যত্বের সহিত লালনপালন 

করেন এবং কায়মনোবাক্যে উহাদিগকে বিবিধগ্রকার শিক্ষ। 

দেন। তন্মধ্যে স্বৃত আগ্ঠিন্ত রামায়ণ বীণাধস্ত্রের সহিত তানলয় 

সংযুক্ করিয়! ভাবার্থ সন্মিলনে এরূপভাবে তাহাদিগকে গান 

করিতে শিখাইয়াছিলেন যে, পূর্বোল্লিথিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমা- 
পনকালে সমাগত রাজা, প্রজা, সৈন্য, সামস্ত, মুনি, খষি প্রভৃতি 

যাবতীয় প্রধান অপ্রধান লোকে উহ! শুনিয়া যারপর নাই 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 

কিংবদন্তী অনুসারে কৌন কোন ভাষারামায়ণকার স্বীয় 

গ্রন্থে মহামুনি বান্মীকির পবল্সীকে ভব” এই বুৎপন্তিগত 
নামের বৃত্বান্ত নিন্পগ্রকারে প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রচ- 
লিত মূলরামায়ণে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

বনগমনকালে রামচন্দ্র চিত্রকূট সন্নিকটে বান্মীকির আশ্রমে 

উপস্থিত হইয়া! তাঁহাকে নিজের অবস্থিতির বিষয় বিজ্ঞাপন 
করিলে মহ্ধি তহুত্তরে রামের পরব্রহ্ত্ব গ্রতিপাদন করিয়া 

তর্দীয় নামের মহিমা এবং নিজের ন্মবৃত্তাস্ত বলিতে লাগিলেন । 

আপনি সর্বপ্ত সর্বব্যাপী বিভু, আপনার অবস্থিতির বিষয় 
আমি বলিব! আপনার নামের মহিমাই অপার। আপনার 
নামের প্রভাবে আমি ব্রঙ্ধ্ষি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ 

গৃহে জন্ম গ্রহণ করি বটে, কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ কিরাতের ঘরে 

থাকিয়। তাহাদের সহিত সর্ব! কদর্য ব্যবহারে লিপ্ত হই। 

একশুদ্রার গর্ভে আমার অনেক সন্তান জন্মে। তাহাদের ভরণ- 

পোষণের জন্য অনন্োপায় হইয়! অগত্যা ধর্মভয় পরিত্যাগপূর্বক 
দন্যুবৃত্তি আরম্ত করি। একদা স্বীয় বৃত্তি পরিচালনকালে 

কতিপয় খধষির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার্দের উপর আক্রমণ 

| করিলে, তাহারা আমাকে বলিলেন যে, তুমি এ বৃত্তি অবলম্বন 

করিয়াছ কেন ? উত্তরে আমি বলিলাম, পরিবার প্রতিপালনের 

জন্য ; ইহ! শুনিয়া! তাহারা আম।কে বলিলেন যে, অগ্রে তোমার 

বন্ধুবর্ণের নিকট জানিয়! আইস যে তাহারা তোমার এই পাপের 

ভাগী আছে কি না? পরে আমাদের নিকট যাহা আছে, সমস্তই 

তোমাকে দিয়া যাইব। যদি বিশ্বান না হয়, আমাদিগকে এই 
বৃক্ষে বন্ধন করিয়! রাখিয়া যাও। খধিগণেব বাক্যে আমি গৃহে 
গিয়া জানিলাম, কেহই আমার পাপের ভাগী হইল না) ইহাতে 
আম নিতান্ত ভীত হইয়। পুনরায় পষগণেন নিকট আসিলাম 

. এবং করজোড়ে অনেক স্বরতি মিনতি করিয়া! তাহাদের চরণে 

নিবেদন করিলাম যে আপনারা ক্ুপা করিয়া আমাকে এই অসীম 
পাপ হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া! না দিলে আমি ভাবীনরক 

হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইব না। তাহারা আমার অশ্ুনয়ে 
কপাপরবশ হইয়া সকলে বিচার করিয়া আমাকে রাম নাম জপ 
করিতে উপদেশ দিলেন। আমি তাহাতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহার! 

পুনরায় বিবেচনা করিয়া আমাকে বলিলেন, দেখ দেখি সম্মুখ 

ভাগে এ বৃক্ষটার অবস্থা কি? আমি দেখিয়া বলিলাম, উহ 

প্মরা*। ইহা! শুনিয়৷ তাহারা বলিলেন যে, যাবৎ আমরা 

পুনরায় তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি এই নাম 
জপ করিবে। তীহাদের উপদেশ মত এ নাম জপ করিতে 

করিতে ক্রমশঃ আমার মনও এ নামে মজিয়া গেল। এইরূপে 

সহশ্রযুগ পর্যান্ত একস্থানে বসিয়া এই নাম জপ করাতে আমার 
শরীরের উপর বঙ্সীক হইয়া গেল। এই সময় সেই খধিগণ 
পুনর্বার আমার নিকট আগিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, 

আমি ডাক শুনিৰামাত্র বন্থীক হইতে উখ্িত হইয়া! তাহাদের 
সমীপে উপস্থিত হইলে তাহার! বলিলেন যে, যখন বন্মীকের 

ভিতর পুনর্ব্বার তোমার জন্ম হইল, তখন সংসারে তুমি বানীকি 
নামে অভিহিত হইয়া ব্রহ্ম মধ্যে গণ্য হইবে। 

বাল্সীকীয় (ত্্রী) বাজীকি গহাদিত্বাৎ-ছ। বান্মীকি সন্বন্ধীয়। 
বালীকেশ্বর (ক্লী) তীর্ঘভেদ। 

বাল্পভ্য (ক্লী) বল্লপত-ষ্যণ। বল্লভতা, ভালবাসা । 
পস্থবিরাণাং রিরংস্নাং স্ত্রীণাং বাল্পভ্যমিচ্ছতাম্ ॥” (সুশ্রত ) 

বাঁব ( অব্য” ) যথার্থতঃ, বস্ততঃ | 

বাবদুক ( ত্রি) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা বর্দতি-বদ-যঙও যঙ.-লুগস্ত 
বাবদ-ধাতু ( উলুকাদয়শ্চ। উপ্ ৪1৪১) ইতি-উক, সর্বস্থেতু 
( যজ্জজপদশামিতি। পা ৩২১৬৬ ) ইতি বনহুলবচনাদস্ভতোহপি- 

উক। অতিশয় বচনশীল, পর্যযায়_-বাচোযুক্তিপটু, বাণী, বন্তা, 
বচক্র, সবচস্, প্রবাচ। ( জটাধর ) যাহার! শাস্তজ্ঞানসম্প্ 

এবং অতিশয় যুক্িযুস্ত বাক্য বলিতে পারে, তাহাকে 

বাবদৃক কহে। 
"অমৃতন্তাবমস্তারো বক্তারো! জনসংসদ্দি। 

চরস্তি বন্ধাং কৎমাং বাবদুকা বহুশ্রুত1ঃ ॥” 
( মহাভারত ১১।১৩।২৪ ) 

বাবদূকত্ব (রলী) বাবদুকন্ত ভাব; তব। বাবদুছুকর ভাব বা ধর্ম, 

বাগ্িত!, অতিশয় যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ । 
বাবদৃক্য (পুং) বাবদুকন্ত গোআরাপত্যং ( কুর্বাধিত্যো গ্য। পা 

৪1১/১৫১ ) ইতি ণ্য। বাবদুকের গোত্রাপত্য। 

বাবয় (পুং ) তুলমীবিশেষ, চলিত বাবুই তুলসী। কৃষ্ণবাবুই। 



০৯ পপ 

বাবহি (ত্রি) অত্যর্থং বহতি যঙড, যঙলুক্ বাবহ ধাডু-ইঞ.। 
অত্যস্ত বহনকারী, দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য অত্যন্ত ৰোটা । 

“সপ্তপস্ততি বাবহিঃ” (খক্ ৯৯৬) “বাবহিঃ দেবানাং তৃত্তের- 
ত্যন্ত বোঢ়া” (সায়ণ ) 

বাবাত (ত্রি) অত্যর্থং বাতি বা-যগ.নুক-বাবাধাতু-ক্ত। পুনঃ 

পুনঃ অভিগমনকারী। “বাবাতা জরতামিয়ংগীঃ” € খক্ 8181৮) 

'বাবাত৷ পুনঃ পুনস্থামভিগচ্ছন্তি, বা গতিগঞ্ধনয়োরিত্যন্ত ঘড় 
লুগন্তস্ত নিঠায়াং রূপং, ( সায়ণ ) 

বাবাতু (ত্রি) বাবা-তচ,। সংভজনীয়। বননীয়। “বাঁবাতুরধ:- 

পুরন্দর$* (খক্ ৮1১৮) “বাবাতুর্বননীয়ঃ সংভজনীয়ঃ, যদ 

বাবাতুঃ সংভক্,ঃ স্তোতুঃ' ( সায়ণ) 

বাবুট (পুং) বহিত্র। ( শবরদ্বা”) 
বারত, ১ সংভক্তি। ২ বরণ। দিবাদি” আত্মনে” সক" সেট, 

ক্ত1 বেট, (ক্তখাচ, প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট, হুইয়া থাকে ) 
লট, বাঁবৃত্যতে। 

বারৃত্ত (ব্রি) বা-বৃত-ক্ত। ক্রতবরণ। ( অমর ) 

বাশ, শব। ২ আহ্বান। দিবাদি” আত্মনে” অক” আহ্বানার্থে 

সকণ। এইস্থলে শব্ধ অর্থে পক্গীদিগের শব্ধ বুঝিতে হইবে। 

লট, বাস্ততে ৷ লু অবাশিষ্ট। 
বাশ (তরি) ১ নিবেদিত। ২ ক্রন্দনশীল। (পুং) ৩ বাসকগছ। 

[ বাসক দেখ ] 

বাশক [ত্রি) নিনাদকারী। পানকারী। রোদনকারী। 

বাশন (তরি) নাদকারী। গানকারী। (ক্লী) ৩ পক্ষীর রব, 
মধুমক্ষিকার গুন্ গুন্ শব । 

বাশ! (তরী) বাশ্ততে ইতি-বাশ শবে ( গুরোশ্চ হলঃ। পা 

৩৩১০৩ ) ইতি-অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। বাসক। (শব্দরত্া”) 

বাঁশি (পুং) বাশ্ততে ইতি বাশ (বসিবপিষজিরাজি ব্রজি সদি- 
হনিবাশিবদীতি । উপ. ৪1১২৪ ) ইতি-ইঞ। অগ্নি। (উজ্জল ) 

বাঁশিকা (ত্ত্রী) বাশা স্বার্থেকন্ টাপ্অত ইত্বং। বাসক। 

বাশিত (ব্লী) বাশৃ-শবে ভাবে-স্ত। ১ পশুপক্ষ্যাদির শব্দ। 

( অমর) (ব্রি) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বাশ সুরভীকরণে-ক্ত। 

২ স্ুরভীকৃত। (অমরটীকা-স্বামী ) 
বাশিতা। (ভ্ত্রী) বাশ-ক্ত-টাপ্। ১ স্ত্ীমাত্র। ২ করিণী। (অমর) 

বাশিন্ (তরি) শবযুক্ত। বাক্যুক্ত। 
বাশিঠঠ (তরি টি বশিষ্ঠনেদং-ক। ১ বশিষ্ঠ সনবন্ধী। (কী) 

২ উপপুরাণভেদ । 

“মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠধচ সবিস্তরম্। 

এতান্গযপপুরাণাণি কথিতানি মহাত্মভিঃ ॥* 
( দেবীভাগবত ১/৩১৬ ) 

“খাবিকুল্যাং সমাসাগ্ঘ বাশি্কৈব ভারত। 
বাশিষ্ঠং সমতিত্রম্য সর্ব বর্ণা দবিজাতক়ঃ ॥*ভভোরত ৩৮৪৪৫) 

বাশিষ্ঠী (ত্র) বশিষ্টস্তেযমিতি অণ্-ভীপ্। গোমতী নদী। 
বাশী (স্ত্রী) শস্ত্রভ্দে, কাষ্টপ্রচ্ছন্নশন্্, চলিত বাশ অস্ত্র, প্বাশী 
মেকো বিভর্তি” (খক্ ৮২৯1৩) 'বাশীং বাঁশু শব্দে শবায়ত্যাক্রনদয়তি 
শত্রুমনয়েতি বাশী-তক্ষণসাধনং কৃঠারঃ, (সায়ণ ) 

বাশীম্ (ব্রি) বাশী-অস্ত্যর্থে মতুপ্। বাশীযুক্ত, বাশ অস্তরবিশিষ্ট। 
প্বাশীমন্ত খধিমন্তো মনীধিণঃ* (খকু ৫1৫৭২) 'বাশীমন্তঃ 

বাশীতি তক্ষণসাধনমাযুধং ততবস্তঃ' ( সায়ণ ) 

বাঁশর। (তত্র) বাহতেহম্তামিতি বাশৃ-শবে ( মন্দিৰাশিমথিচতি- 
চংক্যহ্কিভা-উরচ,। উ৭ ১৩৯) ইতি উরচ.-টাপ। রাত্রি। (উজ্দ্বল) 

বাশ্র (ক্র) বাশ্ঠতেংশ্রিঙ্লিতি বাশ (স্থায়িতঞ্চিবঞ্চি শকীতি। 
উপ ২১৩) ইতি রক্। ১ মন্দির । ২ চত্ুষ্পথ। ( পুং ) ৩ দিবস। 

বাম্প (পুং) বাধতে ইতি বাধ-লোড়নে ( সম্পশিল্প শঙ্প-বাম্পরূপ 
পর্পতল্লাঃ। উপ ৩২৮) ইতি-পপ-প্রত্যয়ে ধস্ত-ষত্বং নিপাতনাৎ। 
১ লৌহ। ২ অশ্রু, নেত্রজল। ৩ কগবারি। ৪ উন্মা। আনন্দ, 

ঈর্ষা, ও আর্তি এই ব্রিবিধ কারণে অশ্রজনিত উন্মা | 
৫ ধূম (৬৪০01) [বাম্প দেখ] 

বাম্পক (পুং) বাম্প সংজ্ঞায়াং কন্। মারিষ, চলিত নটেশাক। 
বাঞ্পিক। (ত্ত্রী) বাষ্প সংজ্ঞায়াং কন্, টাপ, অত-ইত্বং। হিঙ্পত্রী, 
চলিত রাধুনী, পধ্যায়--কারবী, পৃথ্ণী, কবরী, পৃথু ত্বকৃপত্রী, 

বাম্পীকা, কর্বরী, গুণ_-কটু, তীক্ষ, উষ্ণ, কৃমি ও শ্সেম্মানাশক । 

বা্পী, বাম্পীকা! (ত্তরী) বাম্প-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ, বাম্পী, স্বার্থে 
কন্ টাপ,। হিঙ্গুপত্রী, বাম্পিকা। 

বাঁস, উপসেবা, উপসেবা শবে গুণাস্তরাধান, স্থরভীকরণ। 

আনস্তচুরাদি” পরশ্মৈৎ সক” সেট। লট বাসয়তি। লুঙ অববাসৎ। 
বাম (পুং) বসন্তযত্রেতি বস নিবাসে (হলম্চ। পা ৩৩।১২১ ) 

ইতি-ঘঞ.। ১ গৃহ। 

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভত্রস্তে বিষাদং মাকথাঃ শুভে। 

নৈবং বিধেষু বাসেষু ভয়মন্তি বরাননে ॥” (হ্রিবংশ ১৭৪1৩৪) 

বাস্ততে ইতি বাদ ঘঞ.। ২ বন্ত্র। বস-ভাবে ঘঞধ। 
৩ অবস্থান । 

চাণক্যশ্পোকে লিখিত আছে যে, ধনিগণ, বেদবিদ্ত্রাহ্মণ, 

রাজা, নদী এবং বৈদ্ এই পাঁচটা যেখানে নাই, সেইস্থলে বাস 
করিবে না। 

দ্ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈস্ন্ত পঞ্চমঃ। 

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যস্তে তত্র বাসং ন কারয়েখ ॥” (চাণক্যশতক) 

৪ বাদক। (শন্দরত্বা”) ৫ স্ুগন্ধি। 



বাসকলজ্জ। 

বাঁসক (পৃং) বাসয়তীতি বাসি-খুল্। শ্বনামরসসিন্ধ পু্পশাক 

বৃক্ষ, চলিত বাকস (30981018 &01/%1005 ) হিন্সী__অরুঘা। 

অড়,লসা। কলিজগ--অড়,সা, আড়সোগে। তৈলঙ্গ-_অড়সর, 

অতড়ীড়ে। পধ্যায়--বৈস্তমাতা, সিংহী, বালিকা, বৃষ, আটরুষ, 
সিংহান, বাজিমস্তক, বাশা, বাশিকা, বৃশ, অটরব, বাশক, বাসা 
বাস, বাজী, বৈস্তসিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী, সিংহিকা, 
ভিষঙ মাতা, বসাদনী, সিংহমুখী, কন্ঠীরবী, শিতকর্ণী, বা্িদস্তী, 
নাসা, পঞ্চমুখা, সিংহপত্রী, মৃগেজ্জাণী । গুপ--তিক্ক, কটু, কাস, 

রক্ত, পিত্ব, কামলা, কফবৈকল্য, অর, শ্বাস ও ক্ষয়নাশক । 
ইহার পুষ্পগুণ--কটুপাক, তিক্ত, কাসক্ষয়নাশক । (রাজনিৎ ) 

ধন্দশান্তে লিখিত আছে যে, সরন্বতী পূজায় বাসকপুষ্প 

বিশেষ প্রশস্ত । 
২ গানাঙ্গবিশেষ। 

*মনোহরোত্থ কন্দপশ্চারুনন্দন এব বা। 

[ 88৭ ] 

জক্গতচজেক্স রস্যঞ্জনীতে টহা্ লক্ষণ এইরূপ লিখিড 
আছে +-. 

“পতিহেতু বাসঘরে যেই করে সাজ। 
বাসসজ্জা বলে তারে পঙ্ডিত সমাজ ॥ 

আঁচড়িয়া কেশপাশ, পরিরা উত্তম বাস, 
সধীসঙ্গে পরিহাস গীতবাগ্ভ রটনা । 

চামর চন্দন চুয়া, ফুলমাল! পানগয়া, 
হাতে লয়্যা সারীতুয়া কামরসপঠনা ॥ 

কিন্ধিণী কম্কণ হার, বীন্ধুবন্ধ সি'তি টাড়, 
নুপুরার্দি অলঙ্কার নিত্য নবপরণা । 

যোগী যেন যোগাসনে, বসিয়া ভাবয়ে মনে, 

কতক্ষণে বন্ধুদনে হইবেক ঘটন!| ॥* (রসমঞ্জরী) 
এই বাসকসজ্জা মুগ্ধা, ম্ধ্যা, প্রৌড়া ও পরকীয়নারিকা- 

ভেদে ভিন্ন গ্রকার। 
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্কা শঙ্করেণ হ্বয়ং পুরা ॥” ( সঙ্গীতদা”) বাঁসকসজ্জিক। (স্ত্রী) বাসকসজ্জা। 
কাহারও কাহারও মতে বিনোদ, বরদ, নন্দ ও কুমুদ এই 

চারিটীকে বাসক কছে। 
"বিনোদ বরদশ্চৈব নন্দঃ কুমুদ এবচ। 
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তা গীতবাগ্যবিশারদৈ২ ॥” (সঙ্গীতদা*) 
৩ বাসর। 

বাঁসকর্ণী (শ্রী) বজ্শালা। ( শব্ধ" ) 
বানকসজ্জ। (ত্ত্রী) বাসকে প্রিয়সমাগমবাসরে সজ্জর্তীতি মজ- 
অচ্টাপ৬ যদ্বা বাসকং বাসবেশ্ম সজ্জর্তীতি সজি অণ.টাপ,। 

স্বীয়াদি নায়িকাভেদ। যে স্ত্রী প্রিয়সমাগম প্রতীক্ষায় নিষ্ধে 

সজ্জিত হইয়া বাসগৃহও উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া! অবস্থান করে 
তাহাকে বাসকসজ্জ! কহে। 

“্কুরুতে মণ্ডনং যস্তাঃ সঙ্জিতে ঘাসবেশ্খনি | 

স| তু বামকসজ্জা শ্াৎ বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥* 

(সাহিত্যদর্পণ ৩৮৪ ) 

যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের 
আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। 

ইহার চেষ্টা- মনো রথসামগ্তরী, স্বীপরিহাস, দৃতী গ্রশ্নসামগ্রী 
বিধান ও মার্গবিলোকনাদি। 

"্তবতি বিলম্বিনি বিগলিতলঙজ্জা! . 

বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ।” (গীতগোবিনা ১৮ ) 

“অন্তাঃ লক্ষণং অদ্য মে প্রিয়বাসরং ইখং নিশ্চিত্য যা সুরত- 
সামগ্রীং সঙ্জীকরোতি সা বাসকসজ্জা, বাসকো বাঁসরঃ, 

অঙ্থাশ্চে্টা মনোরথসখীপরিহাসদৃতী প্রশ্নসামগ্রীবিধানমার্গবিলো- 
কনায়ঃ' (টাকা) 

বাঁসকা [্রী) বাসক-টাপ,। বাসকবৃক্ষ । ( জটাধর ) 

বাসগৃহ (ক্লী) বাসায় গৃহং দ্বে গৃহমধ্যভাগে শয়নগৃহে চ 

ক মুগ্ধ যাসকসজ্জ।-_ 

হারং গুক্ষাত তারকাতিরুচিরং গৃহাতি কাফীলতাং 

দীপং নন্ততি কিন্তু তত্র বহুলং ম্বেছং ন দত্তে পুনঃ। 

আলীনমিডি বাসকন্ত রজনৌ কামানুরাপা; ক্িয়া। 
সাচিন্মেরমুখী নযোড়নুমুখী দুরাৎ সমৃসথীক্ষতে ॥ 

মধ্য বাসকসজ্জ।-_ 

শিল্পং দর্শযিতুং কর়োতি কুতুকাৎ কন্ুদারহারশ্রজং 
চিত্রপ্রেক্ষণকৈতযেন কিমপি ঘারং সমৃস্বীক্ষাতে। 

গৃহ়াতযাভরপং নবং সহচরী ভূষাজিশীামিবা 
দিখং পল্মদৃশঃ প্রতীত্য চরিওং শেয়াননোহভূৎ শা ॥ 

প্রৌঢ় ব1সক মঞ্জ।-_. 

কৃতং বপুবি তৃষণং চিকুয়ধোরণী ধৃপিত। 

কৃত৷ শয়নলয্িধো বীটিক| সনভৃতিঃ। 
অকারি হর়িগী দৃশ। তষনমেত্য দেহত্বিযা 
ক্ষরৎ কনকফেতকীকুনুম কান্তিতিহু দিনমূ। 

মনোরখশ্চ বখা-” 

জাধয়োর়জযো ঘৈধে ভূয়ো। বিরহগমধঃ। 
অধৈধে চ শ্সিতস্কীতং ন ভাদকো ভবীক্ষগৃ 

পরকীয়৷ যাসকসজ্জা__ শি 
স্বতং াপন্জিতুং ছলেন চ তিরেধতে প্রদীপান্ুরান্ 

ধন্তে সৌধফপোতগোতনিনদৈ; সাক্কেতিকং চেষ্টতস্। 

শন্বৎপার্থ ঘিষত্তিতাঙ্গলতিকং লোলৎকগোনছাতি 
কাণি কাগি কর়াদুজং শ্রিধিয়! তল়াতিকং স্বানডতি ॥* (রসধীরী) 



গর্ভাগার। (অমর ) ২ শয়নাগার, শয্যাগৃহ, মধ্যগৃহ। 

৩ অন্তঃপুরগৃহ, বাসঘর, যে ঘরে বসতি কব! হয়। 

বাসগেহ (ক্লী) বাসগৃহ। 
বামত (পুং) বান্ততে ইতি বাস্থ শব্দে বাহুলকাৎ অতচ্। 

গর্দিভ। ( শব্দরত্বাণ ) 
বাসতাম্থল (ক্লী) সুগদ্ধিকূত তানুল। 
বাসতীবর (তরি) বসতীবরী নামক সরসম্বন্ধীয়। 

বাঁসতেয় (ত্রি) বসতো সাধুরিতি বসতি ( পথ্যতিথিবসতিস্ব- 
গতেঢ ঞ,। পা! ৪.81১*৪) ইতি ঢঞ২। বসতিমাত্রে সাধু; 

বাসযোগা, বাসের উপযুক্ত । 

“বনেষু বাসতেয়েষু নিবসন্ পর্ণসংস্তরঃ | 

শয্যোথায়ং মুগান্ বিপান্ নাতিথেয়ো বিচক্রমে ॥” (ভট্টি 81৮) 

স্িয়াং ভীপ.। বাসতেয়ী রাত্রি। (ত্রিকা”) 
বাসধুপি €পুং) বসধুপেব গোখাপত্য। 

বাঁসন (ক্রী) বাশ্ততে ইতি বাপি-লু্। ১ ধৃপন, সুগম্ধীকরণ । 
২ বারিধানী। ৩ বস্ত্র। (মেদিনী) ৪ বাঁস। ৫ জ্ঞান। (ধরণি) 

৬ নিক্ষেপাধার | 

প্বাসনস্থমনাখ্যায় সমুদ্রং যদ্দবিধীয়তে |” 

ইতি নারদোক্তেঃ, বাসনং নিক্ষেপাধারভূতং সম্পুটদিকং 

সমুদ্রং গ্রন্থ্যাদিযুতং ( ব্যবহারতন্ব ) 

(ব্রি) ৭ বসনসন্বদ্ধী। বসনেন ক্রীতং বসন-( শতমাঁন 

বিংশতিকসহত্রবসনাদণ.। পা ৫1১২৭ ) ইতি অণ। 
৮ বসনদ্বারা ক্রীত, বন্্রদ্ধার! ক্রীত। 

বাঁসন] তত্র) বাসয়তি কর্মণা যে।জয়তি জীবমনাঁংসীতি বস-পিচ্- 
যু, টাপ। ১ প্রত্যাশা । ২ জ্ঞান। (মেদিনী) 

৩ স্ততিহেতু, সংস্কার, ভাবনা । ( জটাধর) স্তায়মতে-- 

দেহাত্মবুদ্ধিজন্ত মিথ্যাসংস্কার, মিথ্যাজ্ঞানঞন্য সংস্কারভেদ। 

৪ ছুর্গা। ( দেবীপু” ৪৫ অ৭) 

৫ অর্কের ভার্ম্যা। (ভাগবত ৬৬৯৩) 

বাসনাঁময় তরি) বাসন। স্বরূপে ময়টু। বাসনাস্বরূপ। 

বাঁসম্ত (পুং) বসন্তে ভবঃ বসন্ত ( সন্ধিবেলাগ্ঘনুনক্ষত্রেভ্যোহণ | 

প| ৪15১৬ ) ইতি অণ.। ১ উদ্। ২ কোকিল। (রাজনিণ) 

৩ মলয়বাঘু। ৪ আরগ। ৫ কঙ্ুমুদগ ! ৬ মদনবৃক্ষ | 

(তরি) ৭ অবস্থিষী। (মেদিনী) ৮ বসস্তোপ্ত । (সিদ্ধাত্তকৌমুদী) 
বাসভ্তক (তরি) বসম্তপ্তেদমিতি ঘসন্ত-কন্। ৯ বসম্তসন্বন্বী। 

বসন্তে উপ্তং (গ্রান্মবসন্তাদন্ততরস্তাং। পা 81২1১৪৬) ইতি 
রুঞ.| ২ বসস্তোপ্ু। 

বাসস্তিক (তরি) বসস্তমধীতে বেদ বেতি বসন্ত ( বসস্তাদিভ্য- 

ডা] 

কৃূ। পাঁ 81২৫৩) ইতি হক ৯ বিদুষক, ভাড়। 

২ নট, নর্তৃক। 

বাসস্তিকঃ কেলিকিলে! বৈহাসিকো বিদুষকঃ । ( হেম) 
(ব্রি) বসন্তন্েদমিতি ( বসন্তাচ্চ। পা 81২২০) ইতি ঠঞ.। 

২ বসস্তসত্বন্ধী। 

পক্ষী নপক ০ কাপ 

বাসন্তী (ত্ত্রী) বসন্তশ্তেয়মিতি বসস্ত-অণবভীপ,1 ১ মাধবী। 

৯৯১ 

২ যুখী। (মেদিনী )৩ পাটলা। (বিশ্ব) 

৪ কামোৎসব, মদনোতৎসব | পধ্যায়--চৈত্রাবলী, মধৃ্সব, 

স্থুবসস্ত, কামসহ, কর্দনী। (ত্রিকা”) 

৫ গণিকারী, পৃষ্পলতাবিশেষ । পর্যযায়-_ প্রহসন্তী, বসম্তজ!, 
মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা, মধুবহুল1, বসস্তদূততী। গুণ 

শীতল, হৃছ্, সুরভি, শ্রমহারক, মন্দমদোন্মাদদায়ক | (রাজনি” ) 

৫ নবমল্লিক1, নেবারী হিন্দী । (ভাবপ্র” ) 

৬ দুর্গা। বসন্তকালে দুর্গাদেবীর পুজা করা হয়, এই জগ্ভ 
ইহার নাম বাসম্তী। বৎসরের মধ্যে শরৎ ও ব্সস্ত এই ছুই 

খতুতে ভগবতী হূর্গাদেবীর পূজার বিধান আছে। শরতকালের 
পূজা অকাঁলপুজা, এইজন্য শরৎকালে দেবীর বোধন করিয়া 

পৃজা করিতে হয়, শরৎখতু দেবগণের রারি এই জন্ত অকাঁল, 

কিন্ত বসন্তকালের পুজা কালবোধিতপুজা, এই জন্য বাসস্তী 
পৃজায় দেবীব বোধন নাই। 

“মীনরাশিস্থিতেস্র্যে শুরুপক্ষে নরাধিপ। 

সপ্তমীং দশমীং যাবৎ পূজয়েদম্বিকাং সদ! ॥ 
ভবিষ্যোত্তরে_- 

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্ম্যাদি দিনত্রয়ে । 

পুজয়েদবিধিবদ্দ,গীং দশম্যাঞ্চ বিসর্জয়েৎ॥ 

কাঁলকৌমুগ্তাং জাবাপি £- 
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে | 
পুজয়েদ্বিবিধৈর্ঘব্যেল বিঙ্গকুম্থসৈস্তথা ॥ 
এবং যঃ কুরুতে পৃজাং বর্ষে বর্ষে বিধানতঃ | 

ঈন্সিতান্ লভতে কামান্ পুত্রপৌত্রািকান্ নৃপঃ ॥” 

( দুর্গোৎসববিবেক ) 

ুর্ধয মীনরাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ চৈত্রমাসে সপ্তমী হইতে 

দশমী পর্যন্ত ছুর্ণাদেবীর পূজা করিতে হয়। চৈত্রের শুর্লা সপ্তমী 

হইতেই পুজা আরম্ত হয়। এন্থলে চৈত্র শবে চান্দ্রচৈত্র তিথি 

বুঝিতে হইবে । মীনরাশিশ্থ হুর্ধ্য হইলেই যে পুজা হইবে, এরূপ 

নহে। চীন্্ুতিথি অনুসারে মীন ও মেষ এই উভয়রাশিশ্থ সুর্য হইলে 

অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ এই ছুই মাসের মধ্যে চান্্র চৈত্র শুরা 

সপ্তমী তিথি হইতে পুজা করিতে হইবে। এই পুজা তিথিকৃত্য 

বলিয়! চান্দ্রমানানুসারে হইয়া থাকে, সৌরমাসান্থলারে হয় না। 



বাসন্তী 

যিনি যথাবিধানে প্রতিবৎসর বাসস্তী পুজা! করেন, 
পুত্রপৌত্রাদি সকল কামন! লাভ করিয়া থাকেন। 

শারদীয়। ছূর্গাপূজার বিধানান্থসারে এই পুজা! করিতে হয়। 
পুজায় কোন বিশেষ সাই, শারদীয়া পুজা যেরূপ চতুরবয়বী অর্থাৎ 
স্নপন, পুজন, হোম ও বলিদান এই চতুরবয়ববিশিষ্টা, বাসন্তী 
পুজায়ও এইরূপ জানিতে হইবে, ইহাতেও পন, পূজন, হোম 
ও বলিদান একই প্রকার, কোন বিশেষ নাই। এই পুজা 
নিত্য, এইজন্ত সকলেরই অবস্ত কর্তব্য । যদি কেহ সপ্তমী হইতে 
পুজা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অষ্টমী তিথিতে পুজা 
করিবেন, অষ্টমীতে অসমর্থ হইলে কেবল নবমী তিথিতেও 
পুজার বিধান আছে। অষ্টমী হইতে আরম্ত করিলে অষ্টমী 
কর এবং নবমী তিথিতে পুজা করিলে নবমী কল্প বহে। 
সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিধান থাকায় ইহার অবশ 
কর্তব্যতাই প্রতিপাদদিত হইয়াছে। এই সকল বিধান দেখিলে 
বাসস্তী পূজায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনটী কম দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। 

“সিতাষ্টম্যান্্ চৈত্রস্ত পুশৈস্তৎকালসম্তবৈঃ। 
অশোকৈরপি যঃ কুর্ধ্যাৎ মন্ত্রেণোনেন পুজনং। 
ন তস্য জায়তে শোকো রোগোবাস্তন হুর্গীতিঃ ॥৮ 

ইতি কালিকাপুরাণবচনাৎ ফেবলাষ্টমীকল্প উত্তঃ। চৈত্র- 
মধিকৃত্য__ 

“নবম্যাং পৃজয়েদেবীং মহিষাস্ুরমন্দরিনীং। 
কুঙ্কুমাগুরুকস্ত,রী ধূপান্নধ্বজতপপ গৈঃ। 
দমনৈমু'রপটত্রশ্চ বিজয়াখ্য পদংলভেৎ ॥ 

ইত্যনেন কেবল নবমী কল্প উক্ত£। ব্যবস্থাতু শারদীয়া- 
পুজাপ্রকরণোক্তা গ্রাহাঃ। বিশেষ ত্বত্র বোধনপ্রক্রিয়া নাস্তি, 
বোধিতায়া বোধনাসম্ভবাৎ।” (ছর্গোত্সববি" ) 

এই পুজায় শারদীয়া পুজার স্থায় চণ্তীপাঠ করিতে হয়। 
ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিহ্বতরুমূলে আমগ্ত্রণ ও প্রতিমার অবিবাঁস 
করিয়া রাখতে হয়। পরদিন সপ্তমী তিথিতে আমন্ত্রিত বিন্ব- 
শাখা ছেদন করিয়া যথাবিধানে পুজা করিতে হয়। এই পুজায় 
আর আর সকলই শারদীয়া পূজার গ্যায় জানিতে হইবে । 

পূর্বে পরমাস্বা শ্রীকষ্ণ, গোলকধামে রাসমগ্ুলে মধুমাসে 
প্রীত হইয়া ভগবতী দু্গাদেবীর পুজা করিয়াছিলেন, পরে বিঞু 
মধুকৈটত যুদ্ধের সময় দেবীর শরণাগত হন, এবং সেই সময় 
র্া দেবী ভগব্তীর পুজা করেন, তদবধি এই পুজা 
প্রচারিত হয়। 

"পুরা স্ততা যা গোলোকে কষ্জেন পরমাম্মন|। 
সম্পূজ্য মধুমাসে চ গ্রীতেন রাসমণ্ডলে ॥ 

[ 8৪২ ] 

তত্ব কালে স৷ ছৃ্গা ব্রহ্ষণা প্রাণসক্কটে ॥% 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুণ প্রকৃতিখ ৬২ অপ) 
তৎপরে সমাধিবৈশ্ঠ ও ন্ুরথরাজা ভগবতী দেবীর পুজা 

করিয়া সমাধিবৈশ্ত নির্বাণমুক্তি ও স্ুরথরাজা রাজ্যলাত 
করিয়াছিলেন। 

র্ষবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সমাধিবৈশ্ত ও নুর 
রাজা শরঙকালে ভগবতী ছুর্গাদেবীর পুজা করিয়াছিলেন। 
ইহার বিশেষ বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ভপুরাণে ৬১-৫৫ অধ্যায়ে 
বণিত হইয়াছে। | ছুর্ণা ও শারদীয় শব্দ দেখ ] 

৭ ছন্দোভে?, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষ 

থাকে। এই ছন্দের ৬, ৭, ৮,৯ অক্ষর লঘু তদ্ভিন বর্ণ গুরু। 

ইহার লক্ষণ-__ 

পমাত্তোনোমোগো যদি গণিত বাসস্তীয়ম।” 
উদ্দাহরণং-- 

“্রাম্যাদ্তঙ্গী নির্ভরমধুরালাপোদগীতৈঃ 
শ্রীথ গাদ্রেরছুতপবনৈর্মন্দান্দোলা- 
লীলালোলাপল্লববিলসন্ধান্তোল্ল।সৈঃ 

ংসারাতো নৃত্যতি সদৃণা বাসন্তীয়ম্॥” (ছনোম") 

বাসন্তী পূজা (জ্ত্রী) বাসন্তী তদাখ্যা পুজা । চৈত্রমাসীয় 
দুর্গাপূজা । 

“চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্য।দি দিনত্রয়ে। 

গ্রাতঃ প্রাতম হাদেবীং ছুর্গাং ভক্ত্যা ্রপৃজয়েৎ ॥* 

(মায়াতস্ত্র ৭ পটল) 

এই অষ্টমী তিথিতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 

অন্নপূর্ণা পূজার বিধান আছে, এই বাসস্তী অষ্টমী তিথিতে 
ভক্তিপূর্ববক অন্নপূর্ণা দেবীর পৃজা করিলে ইহ্কালে অন্নক্ 
দুর হয়, এবং অন্তকালে স্বর্গতি হইয়। থাঁকে। 

পতত্রাষম্যামন্পূর্ণাং পুর্বাহে সাধকোত্তমঃ। 
রক্তবাসৈ রক্তপু্পৈর্বলিভিঃ পুজয়েচ্ছিবাম্॥* 

বাঁসপধ্যয় (পুং) বাসস্য পধ্যয়ঃ। বাসপরিবর্তন, অপৰ 
স্থলে বাপ। 

প্যানীহ বৃক্ষে ভূতানি তেভাঃ স্বস্তি মনোহস্তবঃ | 
উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাম্ বাঁসপর্ধ্যয়ঃ ॥% 

( বৃহত্সংহিতা ৪৩1১৭ ) 
বাসপ্রাসাদ ( পুং) বাসযোগ্য রাজভবন । 

বামভবন (ক্লী) বাসসা ভবনম্। বাসগৃহ, বাসঘর। 

বাসভূমি (রী) বাসস্য ভূমিঃ। বাসস্থান 

বাঁসযষ্তি ত্ত্রী) পাখীর ডাড়। 



বাস 
বাসযোগ (পুং) বাসায় সুগন্ধার্থং যুজ্যতে ইতি যুজ-ঘএঞ। ৯ 

র্ণ, পধ্যায়--গম্ধচুর্ণ, পটবাস, চুর্ক। গদ্ধদ্ব্য চূর্ণ, ইহাদ্বার! 
বন্তাদি সুগন্ধি কর! হয়, এইজন্য ইহাকে বাসযোগ কহে। 

বাসর (পুং ক্লী) বাসম্তীতি বস-অচ, (অন্তি কমি ভ্রমি চমি 
দেবি বাসিভ্যশ্চিংৎ। উণ ৩।১৩৩) ইতি আুর। ১ দিবস, দিন। 
(অমর ) ২ নাগবিশেষ। (দেশজ ) ৩ বিবাহরাত্রির শয়ন- 

গৃহ, বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষ যে গৃহে শয়ন করে, তাহাকে 
বাসর কহে। 

বাঁসরকন্যকা (ত্ত্রী) রাত্রি। 

বাসরকুৎ (পুং) দিনকৃৎ, স্র্ঘ্য। 

বাসরকৃত্য ( ক্লী) দিনকৃত্য। 
বাসরমণি পু) দিনমণি, সূর্য্য 

বাসরসর্গ (পুং) প্রাতঃকাল। 

বাসর (ত্ত্রী) [ বাস্থরা দেখ ] 

বাসরাধীশ (পুং) হয । 
বাসরেশ (পুং) হষ্য। 
বাঁসব (পুং) বন্থরেব প্রজ্ঞঘ্ণ,। ১ইন্্র। (অমর) (কী) 

২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র । 

বাঁসবজ (€পুং ) বাসবাজ্জায়তে জন-ড | বাসবপুত্র, অর্জুন । 

বাসবদতী। স্ত্রৌ)১ নিধিপতি বণিকের কন্তা। ২ স্ুবন্ধুরচিত 

কথা গ্রন্থবিশেষ | [ স্থবন্ধথ দেখ ] 
বাসবদত্তিক (পুং) বাসবদত্তা সন্বন্ধীয়। 

বাসবদিশ, (জ্ত্রী) বাসবন্ত যা দিক। বাঁসব সম্বন্ধীয় দিক, 

পূর্ববদিক্, ইন্ত্র পূর্বদিকের অধিপতি এইজন্য বাসবদিশ, শব্দে 

পূর্ববদিক্ বুঝায়। 

বাসবাঁবরজ (পুং ) বাসবস্ত অবরজঃ পশ্চাজ্জাতঃ। ইন্দ্রের অব- 

রজ, ইন্দ্রের পশ্চাজ্জাত, বিষুঃ। 

বামবাবাস (পুং) বাদবশ্ত আবাসঃ। 

ইন্দ্রের আলয়। 

বাসবি (পুং) বাসবস্ত অপত্যং পুমান্ বাসব-ইঞ। বাঁসব- 

পুত্রঃ অজ্জুন। 

বাঁসবী (ত্ত্রী) বসোরপত্যং স্ত্রী বন্থ-অণ, ভীপ২। ব্যাসমাতা, 
সত্যবর্তী, মত্স্/গন্ধা । 

“্দিব্যাং তাং বাসবীং কন্তাং রস্তোরং মুনি পুলবঃ। 
সঙ্গমং মম কল্যাণি কুরুঘেত্যত্যভাষত ॥” (ভারত ১৬1৭০) 

বাবেয় (পুং) বাসবীর পুত্র ব্যাস। ২ বাদবের অপত্য। 

বাসবেশ্মন্ (কী) বাসন্ত বেশ্ম। বাসগৃহ, বাসঘর। 

বাসকেশ্বরতীর্ঘ (কী ) তীর্থভেদ। 

বাসস, (কী) বস্ততেহনেনেতি-বন আচ্ছাদনে ( বসেণিৎ। 

বাসবের আবাস, 

[ ৪8৪৩ ] 
পপ পপা্পী শিট শি পিিস্পী পিসি পপ 

উণ্ ৪২১৭) ইত্যন্থন্, সচ-ণিৎ। বস্ত্র, কাপড়, শান্ত্রে লিখিত 
আছে যে, অপরের পরিধেয় বন্ত্র পরিধান করিতে নাই । 

“উপানহোৌচ বাঁসশ্চ বৃতমন্তো ন ধারয়েৎ।* ( মন্তু 8৬৬ ) 
[ বস্ত্র শব্ধ দেখ ] 

বাসসজ্জী! (ত্ত্রী) বাসং গৃহং সজ্জয়তীতি সজ্জ-ণিচ-অণ, টাপ,। 

অষ্টপ্রকার নায়িকার অন্তর্গত নায়িকাভেদ, খণ্ডিতা, উৎ- 

কণ্ঠিতা, লন্ধা, প্রোধিতভর্তৃকা, কলহাস্তরিতা, বাঁজসজ্জা) স্বাধীন- 

তর্ভুকা ও অভিসারিকা এই আট প্রকার নায়িকা | 

দথগ্ডিতোতকগ্িতালন্ধা তথ! প্রোধিতভত্কা । 

কলহান্তরিত। বাসসজ্জা স্বাধীনভর্তুক! | 

অভিসারিকা প্যষ্টৌ তা বদ্ধক্যাং পাংশুল। সতী ॥” (জটাধর) 

[ বাসকলজ্জা দেখ ] 

বাসা (স্ত্রী) বাসয়তীতি বস-ণিচ৩অচ. টাপ্। বাপক, বাসক- 
ফুলের গাছ, মধুবাসক। ২ বাস্তী। (রাজনি) 

বাসা ( দেশজ ) বসতিস্থান, পক্ষ্যার্দির আবাসস্থ'ন, নীড়, কুলায়। 

বাসাকুল্সাগুখণ্ড (পুং) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত ওষধ 

বিশেষ। প্রস্তত গ্রণালী--বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ 

জল ১৬ সের, ৫* পল কুম্মাগুশস্ত ২ সের ঘ্বতে ভাজিতে হইবে, 
পরে ইহা মধুর স্তায় বর্ণ হইলে ইহাতে চিনি বাসকের কাথ ও 
কুম্মাগুশস্ত এই তিন দ্রব্য একত্র মিশিত করিয়া পাক করিয়া 

পাক শেষে মুখা, আমলকী, বংখলোচন, বামুনহাটা, গুড়তবক্, 

তেজপত্র ও এল।চি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা, এল" 

বালুক, শুঠ, ধনে, মরিচ প্রত্যেকের একপল ও পিপুল ৪ পল 

নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইতে হইবে, 
পরে ইহা শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিতে 

হইবে। ইহার মাত্রা রোগীর বল অনুসারে ১ তোল! হইতে ২ 

তোলা । এই ওুঁধধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিকা, 

রক্তপিন্ত, হলীমক, হ্বদ্রোগ, অল্পিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়, 

রক্তপিস্তাধিকারে ইহা একটা উৎকৃষ্ট গুধদ। 

( ভৈষজ্যরত্রাৎ রক্তপিত্তরোগাধি* ) 

বামাখণ্ড €(পুং) রক্তপিন্তরোগাধিকারোক্ত খুঁধধ বিশেষ । 

প্রস্তুত প্রণালী--বাসকমূলের ছাল ১০* পল, জল ১০০ সের, 

শেষ ২৫ সেব, এই ক্কাথের সহিত চিনি ১০৭ পল মিশ্রিত 

করিয়া পাঁক করিতে হইবে, পরে উপযুক্ত সময়ে হরীতকী চূর্ণ 
৮ সের দিতে হইবে, তৎপরে পাক সিদ্ধ হইলে পিপুল চূর্ণ ২ পল 

এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের 

চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়! আলোড়ন করিয়া নামাইয়৷ লইবে, 
শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা রোগীর 
বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ওধধসেবনে 



বাঁসাবলেহ 

রক্তপিত্ত, কাশ, শ্বাস, ও যক্ষা প্রস্ৃতি কাসরোগ প্রশমিত 

হয়। ( ভৈষজ্যরতা* রক্তপিততরোগাধিৎ ) 

বাসাগার (পুং) বাসম্ত আগারঃ। বাসগৃহ, বাসস্থান, 

বাসঘর। পর্যায় ভোগগৃহ, কন্তাট, পত্ত্যাট, নিট । (ত্রিকা* ) 

বাদাঘত (ক্লী) ঘ্বতৌষধ বিশেষ। প্রস্তত প্রণালী বাসকের 
শাখা, পত্র ও মুল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, 
কন্কার্থ বাসকপুষ্প ৪ সের দ্বত ৪ দের ঘ্বতপাকের নিয়মানুসারে 

পাক করিতে হইবে । পরে এই ঘ্বৃত পাক শেষ হইয়া শীতল 

হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই ত্বৃত 
সেবনে রক্তপিত্ত রোগ আশু প্রশমিত হয়। 

( ভৈষঙ্যরত্বাণ রক্তপিত্তরোগাধি* ) 

বাপাচন্দনাগ্য তৈল (ক্লী) কাসাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। 
প্রস্ত প্রণালী _তিল তৈল ১৬ সের; কাথার্থ-_বাসকছাল ১২॥ 

সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, লাক্ষ1! ৮ সের, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের, রক্কচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটা, মিলিত-_দশমূল, 

ও কণ্টকাদী প্রত্যেক ২॥* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের 

দির মাত ১৬ সের, বস্ধার্থ রক্তচননন, রেণুক, খাটাশী, অশ্বগন্ধা, 

গন্ধভাদুলে, গুরুত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমুল, মেদ, 

মহামেদ, ত্রিকটু, রাঙ্গা, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদার্, 
প্রিয়ন্ু, বহেড়া প্রত্যেকে ১ পল পরে তৈল পাকের নিয়মানুসারে 
এই তৈল পাক করিতে হইবে । এই তৈল মর্দন করিলে কান, 

জর, রক্তপিত্, পু প্রভৃতি রোগ আশু গ্রশমিত হয়। 

( ভৈষজারত্বা” কাসরোগাধি" ) 

বাগাতক (ব্রি) বসাতি জনপদসন্ব্ীয়। 
বানত্য ( পু") বসাঠি জনপদ্দ। 

বাসায়নিক (তরি) বিটাগারভব। ( মহাভারতে নীলকণ্ঠ ) 
বাঁসাবলেহই (পুং) অবলেহ ওষধবিশেষ। প্রস্থতপ্রণালী-_ 

বাসকছাল ২ পের, পাকার্ধ জল ১৯৬ সের, শেষ ৪ সের, যথা- 

বিধানে পাক করিয়া! কাথ প্রস্তত হইলে উহা! ছাঁকিয়া লইয়া 

উহার সহিত চিনি একসের ও ঘ্বৃত একপোয়া মিশ্রিত করিয়। 

পাক করিবে । লেহবৎ হইলে পিপুল চূর্ণ একপোয়। প্রক্ষেপ 

দিয়! উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে । পরে নামাইয়া উহা শীতল 

হইলে উহার সহিত মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে । এই অবলেহ 
রাজযঙ্মা, কাস, শ্বাস ও র্তপিত্ব প্রভৃতি রোগনাশক। 

( ভৈষজ্যরত্বা” কামাধিকা”) 

এই গুষধ বাদাবলেহ ও বৃহদ্বাস।বলেহ ভেদে ছুই গ্রকার। 

এই বৃহদ্বাসাবণেহ ওষপ তিন প্রকার যথা _. 
১। বৃহ্দাসাবঞ্ছে- প্রস্তুত €ণালী--বাসকমূলের ছাল 

১.৯ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬সের 

[88৪ ] বাসিত 

কাথের সহিত ১২॥* সের চিনি মিশিত করিয়া! পাক করিবে 

উহা ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট, 
ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলা গুড়ি, চই, বংশলোচন, 

কট. কী, গজপিগ্নলী, গালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 
২ তোলা প্রক্ষেপু দিয়া আলোড়ন করিয়! নামাইবে, পরে শীতল 
হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়! লইবে। অগ্নির বলাচুসারে 
এই ওষধের মাত্রা স্থির করিতে হয়। ইহা শীতল জলের সহিত 
সেবনীয়। এই অবলেহ ওষধ সেবন. করিলে রাজযন্কা, রক্ত- 

পিত্ত ও শ্বাসাদি সকল প্রকার কাসরোগ আগ বিনষ্ট হয়। 

২। বৃহদবাসাবলেহ-- গ্রস্ত প্রণালী বৃহতী ২৫ পল, কণ্ট- 

কারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বামুলহাটা ২৯ পল, 

পাঁকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাঁথে ২ সের চিনি 

মিশ্রিত করিয়া পুনর্ধার পাঁক করিতে হইবে। পরে ইহা 

ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচুর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, 

মরিচ, তেক্সপত্র, মুরাঁমাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর,গুড়ত্বক্, 

বামুনহাটা, বালা, মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া 

নিঃক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘ্বৃত অর্ধসের দিয়া আলো! 
ডন করিয়া নাঁমাইয়া লইবে। ইহা শীতল হইলে ১ সের মধু 
মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই ওষধ ৰালক বৃদ্ধ ও 
যুব সকলের পক্ষেই উপকা'রক। ইহার মাত্রা ২ তোলা । এই 
ওঁষধ সেবন করিলে রক্তপিস্ত ও যক্ষ। প্রভৃতি কানরোগ 

প্রশমিত হয়। 

৩। বৃহছাসাবলেহ--গ্রস্ততপ্রণাঁলী বাঁসকমুলের ছাল 
১২॥৭ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥৭ সের, 

প্রক্ষেপার্থ ব্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট ফল, মুতা, 
কুড়, কমলাগুড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী; পিগুলমুল, চই, 
কট কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা । 

নামাইয় শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। 
মাত্রা ২ তোলা, অন্থুপাঁন উষ্জজল। এই ওঁষধ সেবনে রাজযক্ষা। 

স্বরতঙ্গ ও সকল প্রকার কাসরোগ প্রশমিত হয়। 

( ভৈষজাবত্বা” যঙ্ারোগাধি” ) 

বাসাজ্রবা (কী) হম্বমুর্্া। ( বৈগ্কনি” ) 
বানি (পুং) বম নিবাসে বেদি বপি যজি রাজীতি। উপ ৪১২৪) 

ইতি ইঞ.। কুঠারভেদ, চলিত বাইশ নামক অন্ত্র। 
বাঁসিক1 (ভ্্ী) বাসৈব স্বার্থে-কন্-টাপ, অর্ষ-ইত্বং। বালক। 
বাঁমিত (রী) বাস্ততে শ্মেতি বাস-ক্ক। ১ রুত, পক্ষীর শব। 

২ জ্ঞানমাত্র । (হেম )৩ খগবর। (বিশ্ব) (ত্রি) ৪ স্রভীক্কত। 

প্যায়_ভাবিত্ব। এ খ্যাত। *& নন্্রবেছিত। বস্্াচ্ছাদিত। 
৭ আদ্রীষ্কুত। ৮ পরুযষিত। ৮ পুরাতন, পুরাণ । 



বাসিতা ( স্রী) ) বাসক্তীতি বস নিবাসে পি ৃ নিচ, জ, ক, টাপ্ । 
১স্ত্রীমাত্র। ২ করিনী। (অমর) 

বাসিন্ (ত্রি) বাসকারী। 

 বাসিনী (ভ্ত্রী) বাসোহস্তা অস্তীতি বাস ইনি ভীষ,। শুদ্ধ বিশ্টি। 

বামষ্ঠ তরি) বসিষ্ঠেন কৃতমিত্যণ। ১ বশিষ্ঠ কৃত যোগ- 

শান্্াদি, যোগবাশি্ঠ। ২ বশিষ্ঠ সমন্ধী (ক্লী)৩ রুধির। 

বাসিষ্ঠরামায়ণ (ক্লী) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ । 
বাসিষ্ঠসুত্র (রী) বসিষ্ঠ রচিত সুগ্রসথ। 
বাসী (স্ত্রী) বাসয়তীতি বাসি অচ. গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। তক্ষণী, 

ধাইস্ অস্ত্র। (ত্রিকা*) 

বাসীফুল (ক্লী) ফলবিশেষ। 
শ্যানি চ বুদ্বুদ্াপিতা গ্রচিপিটবাসীফলদীর্ঘাণি |” 

(বৃহৎ্স” ৮০1১৬ ) 

বাশ (পুং) সর্কোহত্র বসতি সর্বত্রাসৌ বনতীতি বস-বানুলকাৎ 

উপ । ১ নারায়ণ, বিষু। ২ পরমাস্মা, শ্রীনিবাস, অজ। 
(অটাধর ) বিশ্বরূপ। ৩ পুনর্বস্থ নক্ষত্র। ( উজ্জ্বল উণ্ ১।১) 

বান্কী (পুং) বন্থৃকন্তাপত্যমিতি বন্থক-ইএ১। অহিপতি, 
পর্যায় সর্পরাজ, বাসুকেয় । বাস্কি অষ্ট নাগের মধ্যে দ্বিতীয় 
নাগ, মনস! পুজার দিন অষ্টনাগের পুজা করিতে হয়। 

"আনস্তে বাস্ুকিঃ পদ্মো। মহাপন্নশ্চ তক্ষকঃ | 

কুলীরঃ কর্কটঃ শব্ঘোহষ্টনাগাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥” (স্মৃতি ) 

মনসাদেবী বাহ্গুকির ভগিনী । 
“আন্তীবন্ত গুনের্মীতা ভগিনী বাস্থকেন্তথা । 
জরতকারুমুনেঃ পত্বী নাগমাতন মোহস্ততে ॥” 

( মনসা প্রপামমন্ত্র ) 

বান্রকের €পুং ) বন্থৃকস্তাপত্যমিতি বন্থুক-ঢঞ২। বান্গকি। 

বাস্থকেয়ম্বস্থ (স্ত্রী) বান্গক্যেন্ত বাস্থকেঃ স্ববা ভগিনী। 

মনসাদেবী। (শব্দরত্বা” ) 

বাস্থদেব (পুং) বন্ুদেবস্তাপত্যমিতি বন্ুদেব ( খধ্যদ্ধক- 

বৃষ্ণিকুরুত্যশ্চ। পা! 8১৯১৪) ইতি অণ.। যদ্থা সর্বত্রাসৌ 

বসত্যাত্মরূপেণ বিশ্বস্তরত্বাদিতি বস বাহুলকাছণ, বানু, বাস্শ্চাসৌ 
দেবশ্চেতি কর্্মধারয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ । পধ্যায়--বস্থদেৰভূ, সব্য, 

স্থভদ্র, বাসুভদ্র, বড়ঙ্গজজিৎ, ফড়-বিন্দু, প্রশ্লিশ্ঙ্গ, প্রশ্লিভদ্র, 

গদাগ্রজ, মার্জ, বন্রু, লোহিতাক্ষ, পরমাথঙগক | (শব্ঘমালা” ) 

বাসুদেবের নামনিকুক্তি এইরূপ পিখিত আছে-_ 

*সর্বত্রানী সমন্তশ্চ বসতাত্রেতি বৈ যতঃ। 

ততঃ স বান্গদেবেতি বিদ্বষ্থিঃ পরিণীয়তে ॥” 

(বিষুপুরাণ ১২ অ*) 

সর্ব পদার্থ যাহাতে বাদ করে, এবং সর্ধর যাহার বাস 
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ও যাহা হইছে সর্কজগৎ উৎপন্ন তন্বদশিগণ তাহাকেই বাহ্দেব 

আখ্যায় অভিহিত করিয়। থাকেন। বিষুপুরাণে আরও 

বাস্বদেব নামনিরুক্তি দেখা যায়।* ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে লিখিত 

আছে যে, বাস অর্থাৎ যাহার লোমকৃপনিকরে সমুদয় বিশ্ব 
অবস্থিত, সেই সর্ধনিবাস মহান্ বিরাট্পুরুষ, তাহার দেব 

অর্থাৎ প্রত পরব্রঙ্ম বলিয়া সমুদয় বেদ, পুরাণ, ইতিহাস 

ও বার্থায় বাস্থদেব নাম হইয়াছে। 
"বাসঃ সর্বনিবাসশ্ত বিশ্বানি যস্ত লোমন্তু । 

তশ্ত দেবঃ পরংব্রঙ্গ বাসুদেব ইতীরিতঃ 

বাস্থদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুষুচি। 

পুরাণেদ্িতিহাসেষু যাত্রাদিযু চ দৃশ্তাতে ॥” 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুণ শ্রীকষ্চজন্মথণ ৮৩ অণ) 

ভাদ্রকষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভগবান্ বিষণ বস্ুদেব হইতে দেবকী- 

গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [ বিশেষ বিবরণ কৃষ্খশব্দে দেখ। ] 

বাস্থদেব মন্ত্র ও পুজাদির বিষয় তন্ত্রসারে এইরূপ 

লিখিত আছে-_. 
*প্রণবো হৃদ্ভগবতে বাসুদেবায় কীর্তিতঃ | 
প্রধানে বৈষবে তন্ত্র মঞ্্োহ্যং স্বরপাঁদপঃ ॥” ( তন্ত্রসার) 

“তু নমো ভগবতে বাস্থদেবায়' বাস্থদেবের এই দ্বাদশাক্ষর 

মন্ত্র, এই মন্ত্র কল্পতরুস্বরপ। এই মন্ত্রে বান্দেবের পূজা করিতে 
হয়। পুজা প্রণালী এইরূপ-_পুজার নিয়মানুসারে প্রাতঃকত্যাদি 
পীঠগ্যাস পধ্যন্ত কার্য সমাপন করিয়! করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। 

স্তাস যথা_-৩ অন্ধুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমন্তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে 

মধ্যমাভ্যাং বষট, বাহুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুং, ৩ নমো 

ভগবতে বাস্গুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফটু। ও হ্ৃদয়ায় নমঃ নমঃ 
শিরসে স্বাহা, ভগবতে শিখায়ৈ বষট্, বাসুদেবায় কবচায় হং 
শু নমো ভগবতে বাস্থদেবায় নেত্রত্রয়ায় ফটু। 

তৎপরে মন্ত্রন্তাস করিতে হয়। যথা--মস্তকে গু নমঃ, 

কপালে নং নমঃ, চক্ষুদ্বয়ে মং নমঃ, মুখে ভং নমঃ, গলে গং 

নমঃ, বাহুদ্বয়ে বং নমঃ, হৃদয়ে তেং নমঃ, উদরে বাং নমঃ, 

নাভৌ স্ুং নমঃ, লিঙ্গে দেং নমঃ, জানুদ্বয়ে বাং নমঃ, পাদঘয়ে 

মং নমঃ | এই প্রকারে নাস করিয়া মুত্তিপঞ্জরন্তাস ও ব্যাপক- 

্যাস করিয়া বাস্ুদেবের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা--. 

২ তে 
টি 

1 

ভুতেঘপি চ সর্বাক্মা বাসুদে বন্ততঃ স্মতঃ 
০ হি ১ খাণ্ডিকাজনকায়াহ পৃটং কেশিধ্বজঃ পুর।: 1188785+ 

নামবা।খামনস্তত্ত বাহদেবন্ত তত্বতঃ ॥ %5২২. 

তৃতেযু বদতে সোহস্ত্সন্থাত্র চ তানি বং ৯৬. %%) ক 

ধত। বিধাত। জগতাং বান্রদেবপ্ততঃ প্রড়ঃ ৪৮ ২১১ 
( বিফুপুরাণ ৬:৫1৮০..৮২) 
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“বধু শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙজং গদা- 
মস্তোজং দধতং সিতাজনিলয়ং কাস্ত্যা জগল্পোহনম্। 

আবন্ধাঙ্গহারকু'গুলমহামৌলিং ্ব.রৎ কম্কণং 

শ্রীবৎসাক্কমুদারকৌন্তভধরং বনে মুনীন্দৈঃ স্ততম্।॥” 
এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পুজা করিয়! শঙ্বস্থাপন 

করিতে হয়। ততপরে গীঠপুজ1 করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া 

পরে আবাহন ও যথানিয়মে যোড়শাদদি উপচারে পূজা করিয়া 

পঞ্চ পুষ্পাঞ্চলি দিয়া আবরণ ও দেবতা পুজা করিতে হইবে। 
যণা__অগ্রি, নৈখ্খতি, বাধু ও ঈশান এই কোণচতুষটয়ে, মধ্যে, 
এবং পূর্বার্দি চারিকোণে ও হৃদয়ায় নমঃ, গু শিরসে স্বাহা, 

গত শরিথায়ৈ বষট্, শু কবচায় হুং, শু নেতরত্রয়ায় বৌষট্, এই 
পঞ্চঙগ পুজা করিয়া শাস্ত্যাদি শক্তি সহিত বান্ুদেবার্দির ও 
কেশবাদির পুজা, পরে ইন্্রাদির ও বজাদির পূজা করিয় ধূপাদি 

বিসর্জন পধ্যন্ত সকল কর্ম সমাপন করিতে হয়। এই মন্ত্র 

পুরশ্চরণ করিতে হইলে দ্বাদশলক্ষ জপ করিতে হইবে । জপের 
দশাংশ হোম। (তন্ত্রনার) 

বাস্রদেব ১ জুপ্রসিদ্ধ শকাধিপ। উত্তরভারত ইহার অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। [ শক্রাঁজবংশ দেখ। ] 

২ বারাণসী অঞ্চলের একজন রাজা। কাশীখগুটাকাকার 
রামাননের প্রতিপালক। 

৩ একজন গ্রাচীন কবি। শ্তভাঁিতাবলী ও সহুক্তিকর্ণামৃতে 
ইহার কবিতা উদ্ধত হইয়াছে। ইনি সর্বজ্ঞ বানগুদেব নামেও 
পরিচিত। ভদন্ত বাসুদেব নামে আর একজন কবির নাম 

পাওয়া যায়, তিনি সর্বজ্ঞ বাসদের হইতে ভিন্ন। 
৪ একজন বৈগ্ঠক গ্রন্থকার, বাস্থদেবান্ুভব-রচয়িতা, ক্ষেমা- 
_ দিত্যের পুত্র। রসরাজলক্ষী নামক বৈগ্যক গ্রন্থে ইহার মত 

উদ্ধত হইর়াছে। 

৫ অদ্বৈতমকরন্দটাকারচয়িতা । 

৬ কাত্যায়নশ্রোতস্ত্রের একজন প্রাচীন টাকাকার। অনন্ত 
ও দেবভদ্র ইহার মত উদ্ধত করিয়াছেন । 

৭ কৃতিদীপিক! নামে জ্যোতিগ্র্বরচয়িতা। 
৮ কৌশিকহুত্রপদ্ধতি নামক অর্ববেদীয় সংস্কীরপদ্ধতিকার। 
৯ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ, ইনি জাতমুকুট, মেঘমাল! ও 

বীরপরাক্রমরচয়িতা। 
১০ কেরলবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ব্রিপুরদহন, 

ভ্রমরদূত, যুিষ্টিরবিজয় ও বাস্থদেববিজয় প্রভৃতি কএকখানি 
কাব্য রচনা করেন। 

১১ ধাতুকাব্যরচয়িতা, 'নানেরি” নামেও খ্যাত ছিলেন । 

১২ ন্তায়রত্বাবলী নামে স্তাঙ্দিদ্ধান্তমঞ্জরী-টীকাকার। 

১৩ গ্ঠায়সারপদপঞ্জিকারচয়িতা। 

১৪ পরীক্ষাপন্ধতি নামে ম্ম।তগ্রস্থপ্রণেতা । 

১৫ একজন বৈয়াকরণ, মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার মত 

উদ্ধত হইয়াছে। 

১৬ শ্রীমন্তাগবতের ১ম স্কন্ধের বুধরগ্রিনী নামে টীকাকার | 
১৭ বাস্তপ্রদীপ নামক বাস্তসন্বন্ধীয় গ্রন্থরচয়িতা । 

১৮ শাঙায়নগৃহৃসংগ্রহ প্রণেত] । 

১৭ শ্রুতবোধপ্রবোধিনী নামে শ্রতবোধটাকাকার। 

২০ সারম্বত প্রসাদ নামে সারম্বত ব্যাকরণের টাকাকার। 

২১ প্রভাকর ভট্টের পুত্র, কপুরমঞ্জরীপ্রকাশ ও পয়োগ্রহ- 

সমর্থনপ্রকার নামক মীমাংসাগ্রস্থগ্রণেত| | 

২২ দ্বিবেদ শ্রীপতির কনিষ্ঠ পুত্র, 
রচয়িতা । 

বাঁস্রদেব অধ্বরিন্, একজন গ্রাসন্ধ মীমাংসক, বীরেশ্বরের 

শিষ্য ও মহাদেব বাঁজপেয়ীর পুত্র। ইহার রচিত বৌধায়নীয় 
পণু প্রয়োগ, পশুবদ্ধকারিকা, প্রয়োগরতু, মহাগ্নিচয়ন প্রয়োগ, 

বৌধায়নীয় মহাগ্রিসর্বস্ব, মীমাংসাকুতৃহল, যাজ্ঞিকসর্বাস্থ, 

সাবিত্রার্দি কাঠকচয়ন, সোমকারিকা ও বাস্থদেবদীক্ষিতকারিক! 

প্রভৃতি নামধেয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

বাস্থদেবক (পুং) বন্থদেব-অণ, ততঃ স্বার্থে কন্। বানুদেব। 

বাসুদেব কবিচক্রবর্তী, তারাবিল্গাসোদয় নামে তান্ত্রিক গ্রন্থ 

প্রণেতা ৷ 

বাস্থদেবজ্ঞান, অদ্বৈত প্রকাশ ও কৈবল্যরর্বগ্রণেত]। 
বাস্থদেব দীক্ষিত, ১ পারস্বরগৃহ্পদ্ধতি প্রণেতা, । ২ কালমনো- 

রমা নামে ব্যাকরণরচয়িতা | [ বাস্থদেৰ অধ্বরিন্ দেখ। ] 
বাসুদেব দিবেদী, সাদন্ততব্বদীপপ্রণেত। 
বাহৃদেবপ্রিয় (পুং) কৃষ্ণ প্রয়। 
বাুদেবপ্রিয়ঙ্করী (ভ্ত্রী) বানুদেবন্ত প্রিয়ন্করী। ১ শতা- 

বরী। (রাজনিৎ ) ২ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কারিণী। 

বাস্থদেবোপনিষদূ (ত্ত্রী) উপনিষম্ভেদ। 
বাস্থদেবভট্ট গোলিগোপ) যজ্ঞপপুমীমাংসা- রচয়িতা । 

বাজুদেব যতীন্দ্র, বাহ্গদেবমনন ও বিবেকমকরন্দ নামক 
বৈদাস্তিক গ্রন্থরচয়িতা। 

বাস্রদেববগীণ (তরি) বান্দেবভক্ত। 
বাস্থদেব শন্মী, বৌধায়নীয় শ্রোতপ্রায়শ্চিতচক্দ্রিকা ও মগ্য্থী- 

রচয়িতা । 

বাসুদেব শাস্ত্রী, রামোদস্তকাব্ প্রণেতা । 
বাস্থদেব সার্বভৌম, নবদ্ীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক। 

খুষ্টীয় ১৫শ শতান্দে ইনি বিদ্ুমান ছিলেন। প্রবার এইরূপ, 

আধর্বণপ্রমিতাক্ষর৷- 



ধা্দের সার্বভৌম 

ধাস্থদেবের পিতা মহেশ্বরবিশারদ ভট্টাচার্য্য একজন স্মার্ত পণ্ডিত 

ছিলেন। বাসুদেব অল্পদিন মধ্যে পিতান্ন মিকট কাব্য, অলঙ্কার 

ও স্থতিশাস্ত্র শিথিয়াছিলেন ৷ কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় 

নাই। তিনি ন্তাঁয়শান্্ শিখিবার জন্য মিথিলায় যাত্রা করেন। 

তৎকালে মিথিলাই স্ঠায়শাস্ত্রশিক্ষার প্রধান শ্থান বলিয়া গণ্য 

ছিল। বাসুদেবের বরাবর ইচ্ছা যে তিনি সমস্ত স্তায়শান্ত্র কগস্থ 

ধরিয়। আপিয়। নবদ্ধীপে স্তায়শান্ত্রের অধ্যাপনা করিষেন। তিনি 

গঙগেশোপাধ্যায়ের চারি খণ্ড চিন্তামণি আগ্যোপাস্ত কণস্থ করিলেন, 

পরে কুনুমাঞ্জলি মুখস্থ করিবার সময় তাহার উদ্দেস্ত ধর! পড়িল। 

তাহার আর কুম্ুমাগ্রলি কগম্থ করা হইল না। তাহার গুরু 

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র। গুরুর নিকট বানুদেব 

"সার্বভৌম উপাধি লাভ করেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া 

ম্টায়ের টোল করিলেন। রথুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তাহার 

শিষ্য । সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য নবদ্ধীপে টোল খুলিলেও নবদ্বীপ 

হইতে গ্তায়ের উপাধি দেওয়া! হইত না। সার্বভৌমের শিষ্য 

রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধরকে পরাজয় করিয়া নবদ্ধীপের প্রাধান্ত 

স্থাপন করেন, সেই সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে ন্তায়ের উপাধি- 

দানের হুত্রপাত হয়। 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যার যে, মহাপ্রভু 

চৈতন্যাদেবের জন্মকালে নবদ্ধীপের উপর অতিশয় মুসলমান 

অত্যাচার হইয়াছিল। মুসলমানের উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়! 

বৃদ্ধ বিশারদ বারাণনীতে এবং সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য সপরিবারে 
উড়িষ্যাতে গিয়া বাস করেন । 

“বিশারদ সত সার্ববভৌম ভটাচা্য। 
্ববংশে উৎকলে গেল! ছাড়ি গৌড়রাজা | 

তার ভ্রাত। ধিদ্যাধ।চস্পতি গৌড়বাদী। 

বিশ।রদ নিধাস করিল বারাণসী 8" ( জয়ানন্দ চৈ ম* ) 

উক্ত তিন মহাত্মা সম্বন্ধে রাট়ীয়কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে 

“উৎকলে সার্ধভৌমশ্চ বারাণন্তাং বিশারদঃ । 

বিগ্চাবাচম্পতিষ্ধোড়ে ত্রিভিধন্তা। বসুন্ধরা ॥” 

উৎকলে গিয়। সার্বভৌম উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রের সভা- 

পণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রহ্ পুরীধামে গিয়া সার্বভৌমের 

সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে মহাপ্রতুর সহিত সার্বভৌমের 

বিচার হয় এবং মহাপ্রভুর প্রভাবেই মহা প্রসাদের উপর তাহার 

বিশ্বাস জন্মে । 'চৈতন্ভচরিতামত মতে, চৈতগ্তদেব সার্বভৌমকে 

ড়তূজ মুষ্তি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাতেই সার্বভৌম মহা গ্রভৃকে 

অবতার জানিয়৷ তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ করেন। বান্গদেব সংস্কত 

ভাষায় চৈতন্যদেবের ষে স্তব রচনা! করেন, তাহা! আজও বৈষ্ঞব- 

সমাজে প্রচলিত আছে। এছাড়া তিনি তবচিন্তামণিব্যাধ্য 

[ ৪8৭ ] 

হাহদেব সার্বভৌম 

| 
জনেশ্বর বাহিনীপতি ছুগদান 

বাহদেবেন্্ 

ও *সার্বভৌমনিরুক্তি” নামে একখানি চ্ভায় গ্রন্থও রচনা 
করিয়াছিলেন । | 

বাস্থদেব স্ুপ্রসিদ্ধ আখগুল বন্দর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

কেবল বাস্থদেব বলিয়৷ নহে, এই বংশে বুতর পত্ডিত 

জন্মগ্রহণ করিয়! বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। 

প্রসিদ্ধ ধাতুদীপিকাকার ছুর্গাদাস বিদ্ভাবাগীশ মহাশয় সার্ব্বভৌম 
ভট্টচাধ্যের পুত্র । নিয়ে তাহার পূর্বাপর বংশলতা দেওয়া হইল-_ 

১ ক্ষিতীশ, তৎপুত্র ২ ভট্রনারায়ণ, তৎপুত্র ৩ বরাহবন্যথটা, 

তৎপুত্র ৪ সুবুদ্ধি, তৎপুত্র ৫ বৈনতেয়, তৎপুত্র ৬ বিবুধেশ, 

তৎপুত্র ৭ সুভিক্ষ, তৎপুত্র ৮ অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ৯ পৃথ্ীধর, 

তৎপুত্র ১০ ধর্মাংশ্ু, তৎপুত্র ১১ দেবল, তৎপুত্র ১২ যোগী, 

তৎপুত্র ১৩ পণ্ডিত, তৎপুত্র ১৪ আখগুল। 
আখথগুল 

| 
তপন সম্তেষে প্রিযহয় 

কেশ্ব 

| | 
নরহি বা মহেশ্বর ধিশারদ ধনগ্রয় মিশ্র 

| হরিহর ভট্ট) 
রত়াকর বিদ্যাধাচম্পতি | রা 

কয ঘিদানিবান শ্মর্ত রঘুনন্দন 

| | 
রুদ্র যাঁচম্পতি নারায়ণ বিশ্বনাথ তকপঞ্চানন ভগীরথ মহা গান্্র 

| 
রঘুন1থ মহাপাত্র রঘুনাথ শতাবধান রমাপতি সিদ্ধ [সত 

] 
রাঘব মহ্থাপাত্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য রামমাথ ভট্টাচাধ] 

গোগীকান্ত চত্রবস্তা 

সার্বভৌম বংশীয় গোবিন্দ গ্তায়বাগীশের বংশ অগ্ঠাপি ন্দীয়। 

জেলার আড়বন্দী গ্রামে বাস করিতেছেন। গোবিন হাাঁয়- 

বাণীশ বাসুরেবের কয়পুরুষ অধস্তন, তাহা জানিতে পারা যায় 

নাই। গোবিন্দ স্ঠায়বাণীশ নবদ্বীপেই বাস করিতেন । তিনি 

নবদীপপতি রাঘবের সভাপগ্ডতিত ছিলেন এবং তাহার নিকট 

একহাজার বিথ ব্রহ্োত্তর পাইয়া আড়বান্দী গ্রামে আসিয়া! বাস 

করেন। শ্রী সনন্দের তারিখ ১০৬৭ সাল ১১ই ফাল্ন। 

বাস্থদেবন্থৃত, পদ্ধতিচন্ত্রিকা নামে জ্যোতিগ্রস্-রচয়িতা। 
বাস্থদেব সেন, একজন প্রাচীন বঙ্গীয় কবি। সদুক্তিকর্ণামতে 

ইহার কবিতা উদ্ধত হইয়াছে। 

বাস্থদেবানুভব € পুং ) বান্থদেবে অন্ুরাগ। 

বাস্থদেবাশ্রম, ওপ্ধ দেহিকনির্ণয প্রণেতা । 
১ একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার। রামচন্দ্র, 

্হ্মযোগী গ্রভৃতি বৈদাস্তিকের গুরু।. ইহার রচিত অপরোক্ষানু- 
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ভব, আচারপন্ধতি (যোগ ) | আত্মবোধ, আননদদীপিকা নামে বাস্তব্য (তরি) বসতীতিবদ বেসে্তবাৎকর্তরি শি্চ। পা৩ ১৬) 
বেদান্তভূষণটাকা, মনন প্রকরণ, মহাবাক্যবিবরণ বিষেকমকরন্দ 
প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

উক্ত বাহদেবেন্ত্রের শিষ্য নিজ নাম গোপন করিয়া গুরুর 

অন্বন্ত্ী হইয়া তব্ববোধ ও যোড়শবর্ণ নামে ছইখানি ক্ষুদ্র 
দার্শনিক গ্রন্থ রচনা] করেন। 

বাস্থপুজ্য চির ইবৰ পুজ্যঃ। জিনবিশেষ | (হেম) 
[ জৈনশব্দে বিদ্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

বাস্থৃভদ্রে (পুং ) বাস্থদেব, শ্রীকৃষ্ণ । 
বাস্থমত (ব্রি) বস্তথমত সম্বন্ধী। 
বাস্থমন্দ (ক্লী) সামভেদ। 

বাসর! (ত্ত্ী) ১ স্্রীমাত্র। ২ করিণী। ৩ রাত্রি। ৪ ভূমি। (হেম) 
(স্ত্রী) বাসাতে স্বগৃহে ইতি বাস বাহুলকাৎ উ। নাট্যোক্তিতে 

বালা, নাটকে বাল! বাহু নামে অতিহিত। 

বামোদ (ব্রি) বাসে দদাতীতি দা-ক। বন্ত্রদাতী। 
দানকারী । বন্ত্রদাতা অন্তে চন্ত্র সমান লোকগ্রাপ্ত হয়। 

ণ্বাসোদশ্চন্্রনালোক্যমশ্িসালোক্যমশ্বদঃ | 

অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোণো ব্রধন্ত পিষ্ঠপম্॥” মেনু ৪1২৩১) 
'বসত্রস্তন্্রপমানলোকং প্রাপ্সোতি' ( কুল,ক ) 

খগ্বেদেও লিখিত আছে যে বন্ত্রদানকারী চন্ত্রলোকে 
গমন করে। 

"হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজস্তে বাসোদাঃ সোম” (খেক ১০।১০৭।২) 

বাসোভৃৎ (ত্রি) বাসো বিভর্তীতি ভূ-ক্িপ, তুক্চ। বন্ত্রধারী। 

বাসোধুগ (ক্লী) বন, দোছোট, পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়। 
বামসৌকন্ (কী) বাসায় ওক; স্থানং। বাসগৃহ। 

“গর্ভাগারেংপবরকো বাসৌকঃ শয়নাস্পদমূ।” (হেম) 
বাস্তব (ক্লী) বন্ধেব বস্ত-অণ্। যথার্থভূত, প্ররুত, যথার্থ । 

“ধর্দুপ্রোর্থিতকেতবোহত্র পরমো নিম্মৎসরাণাং সতাং 

বেগ্ধং বাস্তবমত্র বস্তশিবদং তাপত্রয়োন্স.লনম্ ॥” (ভাগ” ১১২) 
“বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু, যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তনোহংশঃ 

জীবঃ বস্তনঃ কাধ্যং জগচ্চ তৎসর্ববং বন্তেব ন ততঃ পৃথক্” (শ্বামী) 
্রন্ষই বস্ত, ব্রহ্মভিনন জড়সমূহ অবস্ত। বস্তর অংশ জীব 

এবং বস্তর কার্ধ্য জগৎ এই সকল বস্তই বস্ত হইতে পৃথক নহে। 

বাস্তবশব্ে একমাত্র ত্রন্মই অভিধেয়। 
বাস্তবিক (তি) বন্তেব বস্ত-ঠকৃ। পরমার্থ ভৃতবস্ত, বাস্তব, 

যাহ! পরমার্থ সত, তাহা! বাস্তবিক, প্ররুত, যথার্থ । 

বাস্তবোষা 
কামুকীস্ত্রী। যে সময়ে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে নায়কাগমন 

প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। 

বস্ত্র" 

(স্ত্রী) ১রাত্রি। বাস্তব সঙ্কেতস্থান) উষা--: 

. কর্তরি তব্যৎ। ১ বাসকর্থা, বাসকারী। ২ বাসযোগ্য, যাহাকে 
বাস করান যায়। (পুং) ৩ বসতি। 

বাস্তিক (রী) ১ ছাগসমূহ | (তরি) ২ ছাগ সন্বন্ধীয়। 
বাস্তব (ক্লী) বান্তক শাক। (রাজনি”) (পুংব্লী) বসন্তি 

প্রাণিনো যত্র। বস নিবাসে বদ (অগারে ণিচ্চ। উ্ ১1৭৭) ইতি 
তুন্সচ-ণিৎ। গৃহকরণযোগ্যভূমি, পধ্যায়-বেশ্মভূ, পোত, 
বাটা, বাটাকা, গৃহপোতক। ( শব্দর্া") শুভনিবাসযোগ্যস্থান। 
“তা বাং বাস্তম্থাশ্মসি” (ক ১১৫৪৬) 'বাস্ত,নি সুখনিবাস- 
যোগ্যানি স্থানানি (সায়ণ ) 

যেস্থানে বাস করা যায়, তাহাকে বাস্ত কহে। চলিত কথায় 
ইহাকে বাস্তভিটা বলে। বাস করিবার পূর্বে বাস্তরর শুভাগত 
স্থির করিয়া বাস করিতে হয়। কোন্ বাস্ত শুভজনক, কোন্ 
বাস্ত অগুভ, তাহা লক্ষণার্দি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বাস্ত 
অশুত হইলে গৃহস্থের পদে পদে অশুভ হইয়। থাকে। এইজন্ত 
সর্বাগ্রে বাস্তর লক্ষণ স্থির করা আবগ্তক। যে দেবতা স্থান 
গ্রহণ করেন, সেই দেবতাই সেই স্থানের অধিপতি হন। 
পরে ব্রহ্মা সেই দেবময় দেহভূতকে বাস্তপুরুষরূপে কল্পনা 
করিয়! লয়েন। 

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে,--জগতের মধ্যে 
যাবতীয় লোকের যত বাস্তগৃহ আছে,তাহার ভেদ পাঁচ প্রকার। 
তন্মধ্যে প্রথমটা উত্তম, দ্বিতীয় প্রথমাপেক্ষ। অধম এবং তৃতীয়ারদি 
তদপেক্ষা অধম। 

সর্বাগ্রে রাজার গৃহের পরিমাণ কথিত হইতেছে । রাজার 
গৃহ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে যাহার পৃথুত্ব (প্রস্থ) একশত 
আট হাত এবং দৈর্ঘ্য সপাদ অষ্টোত্তরশত হাত, সেই গৃহই উত্তম। 
ঘিতীয়াদি অপর চারি প্রকার গৃহ দৈ্ধ্যে ও পৃথুতে ক্রমে অষ্ট হস্ত 
হীন হইবে। যথা--২য়--দৈরধ্য ১২৫, পৃথুত্ব ১০০) ওয়-_দৈ 
১১৫, পূ ৯২7) ধর্থ_দৈ ১০৫, পৃ৮৪7 ৫ম_দৈ ৯৫, পৃ ৭৬ 
হাত। সেনাপতির গৃহেরও উক্ত প্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে 
উত্তম গৃহের পৃথুত্ব ৬৪ হাত এবং দৈর্ঘ্য ৭৪ হাত্ব ১৬ অঙ্গুলি। 
এই প্রকার ২য়--পৃ ৫৮ দৈ ৬৭৮। ৩য়-_পৃ ৫২, দৈ ৬৯-১৬। 
৪র্থ-পৃ ৪৬, দৈ ৫৩-১৬। ৫ম--পৃ ৪০, দৈ ৪৬ হ৭, ১৬ অঙ্গুলি। 

সচিবদিগের যে পাচ প্রকার গৃহ হইবে, তাহার প্রধানটার পৃথুত্ব 
মান ৬* হাত। অপরগুলি ৪ হাত করিয়া কম হইবে । অর্থাৎ 
যথাক্রমে ৫৬) ৫২১ ৪৮, ৪৪। দৈর্ঘোর পরিমাণ পৃথুত্বের সহিত 
অষ্টাংশ যোগ করিয়া স্থির করিতে হইবে। যথা-_ প্রথম গৃহের 
দৈর্ঘ্য ৬৭ হাত ১২ অঙ্গুলি। এইরূপ ২য়--৬৩।৯, ওয়--৫৮ হ 
১২ অ”। ৪র্থ--481৯, ৫ম--৪৯ হাত ১২ অগ্ুল। এই স্চিষ, 



টবে ২১৯৯০ পর ২ সী সপ ০০৫ পপ ০. ০০০ সক 

যুক্ত গৃহই রাজমহিবীদিগের হইবে। যুবয়্াজেরও. গৃহ 
প্রকার। তন্মধ্যে উত্তম গৃহের পৃথুত্ব পরিমাণ ৮* হাত। 

অপর গৃহগুলির পৃথুত্ব যথাক্রমে ৬ হাত করিয়! হীন হইবে। 
পৃথুদ্বের ত্রযংশ পৃথৃত্বে যোগ করিয়া তবে এ সকল গৃহের দৈর্ঘ্যের 

পরিমাপ-নির্ণয় করিতে হইবে । এই উত্তমাদি গৃহ সকলের অর্- 

পরিমিত গৃহই যুবরাজের অনুজগণের হইবে। রাজা ও সচিবের 

গৃহহয়ের বাহ অন্তর হইবে, তাহাই সামস্ত ও শ্রেষ্ঠ রাজপুকুষ- 

গণের গৃহপরিমাণ। উত্তমক্রমে পৃথুত্ব যথা--৪৮, ৪৪ ৪৯১৩৬, 

৩২ হস্ত। আর উত্তমত্রমে দৈর্ঘ্য যথা--৬৭হ, ১২; ৬২০) ৫৬হ, 

১২অ) ৫১, ০ ৪৫হ, ১২ অন্গুলি। রাজা ও যুবরাজের গৃহের যাহা 

অন্তর হইৰে, তাহাই কঞ্চুকী, বেশ্ঠ। ও নৃত্যগীস্কাদিবেত্ত। ব্যক্তি- 

বর্গের গৃহপরিমাণ। উত্তমাদিক্রমে দৈর্ঘ্য যথা,--২৮১ ৮ 7 ২৬, ৮) 

ই৪, ৮ ২২৮) ও ২৯, ৮ অঙ্গুলি। উহার পৃথৃত্ব যথা-+২৮, ২৬, 

২৪, ২২, ২০হাত। যাবতীয় অধ্যক্ষ ও অধিকৃত ব্যক্তিবর্গের 

গ্রহমান কোষগৃহ ও রতিগৃহ পরিমাণের সমান। এতছিন্ 

যুবরাজ ও মন্তরিগৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কর্ণাধ্যক্ষ ও 

দুতগণের ভবন-পরিমাণু। ইহার পরিমাণ পৃথুত্ব ষথা-_২*, ১৮, 
১৬) ১৪, ১২ হাঁতি। দৈর্ঘ্য পরিমাণ যথা--৩৯+ ৪) ৩৫১ ১৩; 
৩২, ৪ ) ২৮, ১৬) ২৫, ৪ অঙ্কুলি। দৈবজ্ঞ, পুরোহিত এবং 

চিকিৎসকের উত্তম গৃহের পৃরুত্ব মান ৪০ হাত। এ সকল গৃহও 

পাঁচ প্রকার। সেইঞজন্ত অপরগুলি যথাক্রমে ৪ হাত করিয়া 

কীন হইবে। আর স্বীয় ষড়ভাগযুক্ত পৃথুত্ব মানই উহাদের 

যথাক্রমে দৈর্ঘ্মান হইবে। পৃথুত্বমান যথা,--৪*, ৩৬, ৩২) ২৮, 

ও ২৪ হাত। দৈর্ধ্যমান যথ--৪৬, ১৩) ৪২১ ০ ) ৩৭, ১৬) 
৩২, ১৬) ও ২৮ হস্ত * অঙ্গুলি। 

বাস্তবাটার যাহ! বিস্তার, তাহাই উচ্ছায় হইলে শুভপ্রদ হয়। 

কিন্ত যে সকল বাটীতে একটা মাত্র শালা, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার 

অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। 

্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র এবং চগ্ডালাদি হী জাতিগণের 

মধ্যে কোন্ জাতির কি প্রকার বাস্ততে অধিকার, ও সেই সেই 

বাস্ত বাটার ব্যাসের পরিমাণ কত তাহাও বরাহমিহির এইরূপ 

নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রা্গণাঁদি বর্ণ চতুষ্টয় ও হীনজাতির পক্ষে 

উত্তম বাস্তব্যাসের পৃথুত্ব ৩২ হস্ত। এই বত্রিশ সংখ্যা হইতে 
ততক্ষণ পধ্যন্ত ৪ চারি বাদ দিতে হইবে, যতক্ষণ না ১৬ ষোল 

সংখ্যা নির্গত হয় । তবেই দেখা যায়, ৩২ হইতে ৪ বাদ দিতে 

গেলে ১৬ হওয় পধ্যন্ত ৫টা অস্ক হয়; যথা-_-৩২, ২৮, ২৪১ ২৯ 

ও ১৬। এই পাঁচটা অস্ই ত্রাঙ্গণজাতির উত্তমাদি বাস্তর পৃথুত্ব- 

. হ্যা এবং পঞ্চবিধ বাপ্ততে এ জাতির অধিকার। আর ব্রাঙ্গণ 
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১৬ পথ্যস্ত ৪টী অঙ্ছে ক্ষত্রিয় জাতির বাস্ত প্রতি পরিমাণ ও 
অধিকার কথিত হইল। তৃতীম অঙ্ক হইতে বৈশ্রোর, চতুর্থ 
হইতে শূদ্রের এবং পঞ্চমটা অন্তযজ চাগডালাদি হীন জাতির বাস্ত- 
মান ও তদধিকার নির্ণীাত আছে। পৃথুত্বের অস্কবিস্যাস যথা,-. 

উত্তম মধ্যোত্তম। মধ্যম অধম অধম।ধম 

ব্রাহ্মণ ৩২ ২৮ ২৪ ২৩ ১৬ 

ক্ষত্রিয় ২৮ ২৪ ২৪ ১৬ ট 

বৈশ্ত ২৪ ২০ ১৬ রর রম 

শুর ২১ ১৬ ও * ৪ 

অস্ত্যত্ ১৬ ৬ ৪ ঙ ৪ 

ইহা দ্বারা বুঝা গেল, ব্রাহ্মণের! এরূপ পৃথুত্ব ব্যাসযুক্ত পঞ্চ- 
বিধ বাস্ততে অধিকারী, ক্ষত্রিয়ের! চারি প্রকারে, বৈশ্তের। তিন 
প্রকারে, শুত্রগণ দুই প্রকারে এবং অন্তাজ জাতিগণ একপ্রকার 

বাস্ততে অধিকারী ছিল। 
পূর্ববোক্ত পৃথুত্ব মানের সহিত যথাক্রমে স্বীয় দশাংশ, অষ্টাংশ, 

ডংশ ও চতুর্থাংশ যোগ দিলে ব্রাহ্গণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বাস্ত 

ভবনের ব্যাসদৈর্ঘ্য নির্ণীত হইবে; কিন্তু অস্তাজ জাতির ব্যয়- 
মানের যাহা পৃথুত্ব, তাহাই দৈর্ঘ্য বলিয়া নির্দি্ হইয়াছে। 

উত্তম মধ্যোতম মধ্যম অধম অধমাধম 

বাঙ্গণ ৩৫।৪৪৮ ১০১৯।১২ ২৬৯৩৩ ২২ ১৭1১৪।২৪ 

ক্ষতি ৩১১২ ২৭ ২২১২ ৯৮ ০ 

বৈশ্ত ২৮ ২৩১৩ ১৮৮ 

শুদ্র ৫ ২৩ ও ৬ 

অস্তযজ ১৬৩ ঙ ও ৬ ০ 

রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই 

কোষগৃহ ও রতিগৃহের পরিমাণ হইবে। পৃথুত্ব--৪8, ৪২, ৪৯, 

৩৮, ৩৬ হাত। দৈর্ধ্য--৬৯।৮১ ৫৭1১৬, ৫81৮, ৫১৮, ও ৪৮ 

হাত ৮ অঙ্গুলি। 

কোষগৃহ বা রতিগৃহের সহিত সেনাপতি ও চাতুর্ধবর্ণোর বাস্- 

মানের অন্তরমানই রাজপুরুষগণের বাস্তগৃহের পরিমাণ হইবে, 

অর্থাৎ রাজপুরুষ ব্রাহ্মণ হইলে ব্রার্মণবান্তর ব্যাসকে সেনাপতির 

বাস্তমান ব্যান হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই 

মানাঙ্ক ছারা তাহার গৃহপঞ্চক নিম্মীণ করিবে । রাজপুরুষ 

ক্ষত্রিয় হইলে তদ্বান্তমানকে সেনাপতির বাস্তমানের দ্বিতীয়াঙ্ক 

হইতে হীন করিবে। বৈশ্তঠ হইলে তৃতীয়াঙ্ক হইতে এবং শৃদ্র 

হইলে চতুরথাঙ্ক হইতে অধিকার মত বাস্তমান হীন করিয়া অধি- 

কার মত গৃহাদি নিম্দ্মাণ করিবে। 

পারশব, মুর্ঘাবসিক ও অথষ্ঠ গ্রত্তি জাতিদিগের গৃহ- 
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নির্মাণ স্থানে স্বীয় স্বীয় পরিমাণের যোগজার্দ তুল্য গৃহ হইবে 
অর্থাৎ সঙ্কর জাতি সকল যে দুই জাতি হইতে উৎপন্ন হই- 

য়াছে, সেই গুই জাতির গৃহের পৃথুত্ব ও দৈর্ধ্যমান যোগ করিয়া 

তাহার অর্ধেকমানে তাহাদ্িগের গৃহপঞ্চক নির্মাণ করিতে 

হইবে। সকল জাতির পক্ষেই স্বীয় স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা 

হীন বা অধিক বাস্তর পরিমাণ অশ্তভপ্রদ হইয়া থাকে । পক্বালয়, 
প্রব্রজিকালয়, ধান্তাগার, অস্ত্রাগার, অগ্রিশালা, ও রতিগৃহের 

পরিমাণ ইচ্ছান্থুসারে করিতে পারা যায়। কিন্ত কোন 

গৃহই শত হস্তের অধিক উন্নত হইবে না। ইহাই শান্ত্রকার- 
দিগের অতিপ্রায়। 

সেনাপতিগৃহ ও বৃপগৃহের ব্যাসাঙ্ক পরস্পর যোগ করিয়া 

তাহাতে ৭* যোগ দিবে। পরে তাহাকে ২ দিয় ভাগ করিয়া 

১৪ দিয়! ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হইবে তাহাই শালা অর্থাৎ 

গৃহাত্যন্তরের পরিমাণ। আর এ দ্বিবিভক্ত অস্ককে ১৫ দিয়া 

ভাগ করিলে অলিন্দ অর্থাৎ শালাভিত্তির বহির্ভাগস্থ সোপানযুত 

অঙ্গন বিশেষের পরিমাণ হইবে। ইহা রাজার পক্ষে। অন্য 
জাতীয় ব্যক্তিগণের ভবনের শাল! ও অলিন্দমান বাহির করিতে 

হইলে রাজা ও সেনাপতির গৃহের ব্যাসদ্বয়ের যোগফলের সহিত 

স্বীয় অধিকার মত সজাতীয় ব্যাসান্ক হীন করিয়া তাহাতে 

৭ গোগ দিবে । পরে তাহার অর্দেক ১৪ ও ১৫ দিয়! ভাগ 

করিলে যথাক্রমে শালা ও অলিন্দের পরিমাণ বাহির হইবে। 
পূর্বে ব্রাঙ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহব্যাস ২ হস্তাদিরূপে বলা! 

হইয়াছে, তাহাতে যথাক্রমে ৪ হাত ১৭ আঙ্গুল, ৪ হাত 

৩ আঙ্গুল, ৩ হাত ১৫ আন্ুল, তিনহাত ১৩ আঙ্গুল ও ৩ হাত 

৪ আন্বুল পরিমিত শালা নির্মিত হইবে। আর এ নকল গৃহের 
অলিন্দ পরিমাণ যথাক্রমে ৩ হাত ১৯ আঙ্গুল, ৩ হাত ৮ আঙ্গুল, 

২হাত ২০ আঙ্গুল, ২ হাত ১৮ আঙ্কুল ও ২ হাত ৩ অঙ্গুলি 

পরিমিত হইবে। 

পূর্বোক্ত শালামানের ত্রিভাগতুল্য সুমি ভবনের বাহিরে 
রাখিতে হইবে । এ ভূমিকার নাম বীথিকা। এঁ বীথিকা যদি 

বান্তভবনের পূর্বভাগে থাকে, তবে উক্ত বাস্তর নাম “সোফ্ীষ*। 

যদি বাস্তুর পশ্চিমদিকে বীথিকা থাকে, তবে সেই বাস্তকে 

“ন|শ্রয়” বাস্ত বলে। উত্তর বা দক্ষিণদিকে ষ্দি বীথিক! থাকে, 

তবে তাহাকে “সাঝষ্টস্ত" নামে বাস্ব বলে। আর যদি ৰাস্ত- 

ভবনের চতুর্দিকেই এনূপ বীথিক! থাকে, তবে তাহাকে “সুস্থিত” 

বলে। এই সমস্ত বাস্তব শাস্্রকারগণের পুজিত অর্থাৎ এইন্প 

বাস্তই শুভপ্রদ। 

উত্তম গৃহের বিস্তার যত হাত, তাহার যোড়শাংশ সহ 

চারিহাত যোগ দিলে মোট যত হাত হইবে, তাহাই সেই গৃহের 

] বাস্ত 

উচ্ছাায়। অবশিষ্ট চারিগ্রকার উচ্ছায় উহা! অপেক্ষা ক্রমশঃ 
* দ্বাদশ ভাগ করিয়া কম হইবে। যাবতীয় গৃহের ষোড়শ ভাগই 

ভিত্তির পরিমাণ । কিন্তু এ নিয়ম মাত্র পক্ষ ইষ্টকময় গৃহের 

পক্ষে । ইহা ভিন্ন কাঠ্ঠকৃত গৃহের ভিত্তিপরিমাণ ইচ্ছামত । 
রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহ! ব্যাস, তাহার সহিত 

৭৪ যোগ দিয়া ১১ দ্বার! ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হইবে, তাহাদের 
প্রধান দ্বারের বিস্তার তত হাত জানিবে। বিস্তার-হন্ত- 

পরিমাণ যত অন্ুলি হইবে, তত হাত উহা! উন্নত হইবে। বার. 
বিস্তারের অর্ধই দ্বারের বিষ্ষস্ত-মান । 

্রাঙ্মণাদি ভিন্ন জাতীয়দিগের গৃহ্ব্যাসের পঞ্চমাংশে অষ্টাদশ 

অঙ্গুলি যোগ দিলে যাহা হইবে, তাহাই তাহাদের গৃহদ্বারের 
পরিমাণ। দ্বারপরিমাণের অষ্টমাংশ দ্বারের বিষ্ষস্ত এবং বিষ্বস্তের 

দ্বিগুণ ছরের উচ্চতা । 

উচ্ছায় যত হাত উচ্চ, তত অঙ্গুলি উহ! প্রশস্ত হইবে। 

গৃহের শাখাদয়ই খ্ররূপ হইবে এবং শাখার পরিমাণের দেড়গুণ 
উদ্ম্বরের পরিমাণ। যত হাত যে গৃহের উচ্ছায়, তাহাকে 

১৭ গুণ করিয়া ৮* দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই 

ইহাদের মূলের পৃথুত্ব বা প্রস্থ । উচ্ছায়ের নবগুণিত ও অশীতি 
বিভক্ত হস্ত পরিমাণ হইতে স্বীয় দশাংশ হীন করিলে যাহা! 
থাকিবে, তাহাই স্তস্তাগ্রভাগের পরিমাণ । 

স্তস্তমধ্যভাগ সমচতুরঅ হইলে তাহার নাম রন্চক, অষ্টাম্ত 
হইলে বজ, যোড়শামর স্তস্ত ছিব, দ্বাত্রিংশদশ্র প্রলীনক, 

এবং বৃত্তগুপ্তের নাম বৃত্ত। এই পাঁচপ্রকার স্তস্তই শুভ- 

ফলগ্রদ। 
স্তম্তপরিমাণকে ৯ দ্বার ভাগ করিলে যাহ! লব্ধ হইবে, 

তৎ্সমন্তের নাম বহন। তন্মধ্যে সর্ধনিয়স্থ নবম ভাগের নাম 

“বহন”, অষ্টম ভাগের নাম “ঘট”, সপ্তম ভাগের নাম “পদ্ম” 

ষষ্ঠের নাম উত্তরোষ্ঠ” এবং পঞ্চমের নাম “ভারতুল1।॥ ইহারা 
যথাক্রমে উপযুযপরিভাবে বিস্তন্ত | চতুর্থ ভাগের নাম "তুলা, 
ভূঁতীয় ভাগের নাম “উপতুলা+, দ্বিতীয় ভাগের নাম “অপ্রতিষিদ্ধ” 

এবং প্রথম ভাগের নাম “অলিন্া'। ইহারা যথাক্রমে পরপর 
চতুর্থাংশ করিয়া হীন হইবে। 

যেবাস্তর চারিদিকে এরূপ 'বহন” ও দ্বার থাকে, তাহাকে 

পসর্বতোভদ্র* নামক বাস্ত কহে। ইহা! রাজা) রাজ্রাশ্রিত ব্যক্তি 
ও দেবতাগণের পক্ষে মঙ্গলাবহ। 

যে বাস্তর শালাকুড্যের চারিদিকে অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণ- 
ভাৰে নিয়ভাগ পর্যন্ত যায়, তাহাকে নন্দ্যাবর্ড নামক বাস্তব 
বলে। ইহার পশ্চিম্দিকে দ্বার থাকিবে না, কিন্তু অন্যদিকে দ্বার 
থাকিবে। যেবাস্তর অলিন্দগুলি প্রদক্ষিণভাবে ঘ্বারের নি- 



ভাগ পধ্যস্ত যায়, তাহা শুভদায়ক ) তত্ভিন্ন অশ্তভ। এই বাস্তর 
নাম বর্ধমান। ইহাতে দক্ষিণদিকে দ্বার রাখিতে নাই। যাহার 
পশ্চিমদ্দিকে একটা ও পূর্বদিকে ছুইটী অলিন' শেষ পথ্যস্ত 
থাকে, এবং অপর ছুই দিকের অলি উখিত ও শেষ সীমা 

বিবৃত থাকে, তাহাকে “ম্বস্তিক' নামক বাস্ত বলে। ইহাতে 

পুর্ধহ্থার প্রশস্ত নহে। 

যাহার পূর্ব ও পশ্চিমের অলিন্দ ছুইটী অস্তগত হয়, অবশিষ্ট 

ছুইটা পূর্ব্ব ও পশ্চিমালিন্দের অবধি পধ্যস্ত যায়, তাহাকে “রুচক' 
নামক বাস্ত কহে। ইহাতে উত্তর দ্বার অপ্রশস্ত, কিন্ত অন্তান্ 

সকল দ্বারই শুভর্দ হইয়া! থাকে । নন্দ্যাবর্ত ও বর্ধমান নামে 

বাস্ত সকলের পক্ষেই গুভদ) স্বস্তিক ও রুচক মধ্যফলদ এবং 

অবশিষ্ট বাস্তগুলি রাজাদদিগের পক্ষেই শুভপ্রদ। যাহার উত্তর 

দিকে শাল! থাকে না, তাহা পহরণ্যনাভ”, ত্রিশালাবিশিষ্ট হইলে 

ধন্ত* এবং পূর্বদিকে শালা না থাকিলে “লুক্ষেত্র' নামক বাস্ত 

হয়। এই সকল বাস্তব শুভফলপ্রদ। যাহার দক্ষিণে শাল! 

থাকে না, তাহাকে প্চুল্লীত্রিশালক" বলে। এই বাস্ত ধন- 

নাশক। পশ্চিমশালাহীন বাস্তকে 'পক্ষত্ব' বলে । ইহাতে স্বৃত- 

নাশ ও বৈর হয়। যাহার পশ্চিম ও দক্ষিণে শালা হয়, তাহাকে 

“সিদ্ধার্থ বলে। পশ্চিম ও উত্তরে শালা থাকিলে “মনর্ধ্য! 

বলে। উত্তর ও পূর্বে শালা থাকিলে 'দণ্ড' এবং পূর্ব্ব ও 

দক্ষিণে শালা থাকিলে “বাত” বাস্ত কহে। 

পূর্ব ও পশ্চিমদিকে শালাবিশিষ্ট বাস্তকে “গৃহচুল্লী” এবং 

দক্ষিণে ও উত্তরে শালাবিশিষ্ট বাস্তকে “কাচ কছে। “সিদ্ধার্থ 

বাস্ততে অর্থপ্রাণ্ডি, “মন্থ্ধ্য” বাস্ততে গৃহস্বামীর মৃত্যু, “দণ্ড 

বাস্ততেদণ্ড ও বধ, “বাত” বাস্ততে কলহোদ্বেগ, “চুলী”তে বিত্তনাশ 
এবং “কাচ” বাস্ততে জ্ঞাতিবিরোধ ঘটে । 

এক্ষণে বাস্তমগুলের কথা বলা যাইতেছে । বাস্তমণ্ডল দুই 

প্রকার, একাশীতি পদ ও চতুঃষট্টি পদ। তন্মধ্যে একাশীতি 
পদ বাস্তমগুলের পক্ষে পুর্বায়ত দশটী রেখ! এবং তছৃপরি 

উত্তরায়ত দশটা রেখা অঙ্কিত করিলে একাশীতি কোষ্ঠা হইবে। 

এই একাশীতি পদ বাস্বমগডলে পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতা অবস্থান 

করেন । শিখী, পর্জন্ত, জয়ন্ত, ইন্দ্র, হুধ্য, সতা, ভূশ ও অন্তরীক্ষ, 

এই সকল দেবতা ঈশান কোণ হইতে যথাক্রমে নিয্নভাগে 

অবস্থিত। অগ্নিকোণে অনিল। তৎপরে যথাক্রমে নিয়ভাগে 

পৃষা, বিতথ, বৃহতক্ষত, যম, গন্ধর্বব, তৃঙ্গরাজ ও মৃগ অবস্থিত। 

নৈর্ধত কোণ হইতে আরম্ত করিয়। যথাক্রমে পিতা» দৌবারিক 

(সুত্ীব ), কুস্থমদত্ত। বরুণ, অন্ধ্র, শোধ, ও রাজযন্া এবং 

বাষুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তত, অনস্ত, 

বান্ুকি, ভল্লাট, সোম, ভূঞ্গগ, অর্দিতি ও দিতি এই সকল 
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দেবতা বিরাজিত। মধ্যস্থলের নবকোষ্ঠায় ব্রহ্ম! বিরাজমান | 

ব্রহ্মার পূর্বদিকে অধ্যমা। তৎপরে সবিতা, বিবস্বান্, ইন্তর, 
মিত্র, রাজযক্া, শোধ ও আপবৎস নামক দেবতাগণ প্রদক্ষিণ- 

ক্রমে এক এক কোঠা অন্তরে ব্রহ্মার চারিদিকে অবস্থিত। 
আপ নামক দেবতা ব্রহ্মার ঈশানকোণে, সাধিত্র অগিকোণে, 

জয় নৈথ্তিকোণে এবং রুদ্র বাযুকোণে বিস্তমান। আপ, 

আপবৎস, পর্জন্য, অগ্নি ও অদিতি ইহারা বর্গদেবতা। এই 
পঞ্চবর্গে পাচ পাঁচটা করিয়া দেবত! বিরাজিত। এই সকল 

দেবতা পঞ্চপাদ্রিক, অবশিষ্ট বাহা দেবতা দমকল দিপর্দিক, কিন্তু 

ইহাদের সংখ্যা বিংশতি। আর অর্ধ্যমা আদি যে চারি দেবতা 

ধাহার! ব্রহ্মার চারিদিকে বিরাজিত, তীহারা ত্রিপদিক। এই 
বাস্তপুরুষ ঈশান দিকে মন্তক রাখিয়া থাকেন। ইহার মন্তকে 

নিয্মুখে অনল বর্তমান। ইহার মুখে আপ, স্তনে অধ্যমা, ও 
বক্ষস্থলে আপবৎস বিরাজিত। পর্জন্ত আদি বাহাদেবতাসকল 

যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, উরঃ, ও অংসস্থলে অবস্থিত । সত্য প্রভৃতি 

পঞ্চদেবত। ভুঞ্মধ্যে এবং হস্তে সাবিত্র ও সবিতা বর্তমান। 

বিতথ ও বৃহতক্ষত পার্খে, জঠরে বিবস্বান্ এবং উরু্বয়, জানুদবয়, 

জজ্ঘাদ্বয় ও ক্ষিক এই সকল স্থানে যথাক্রমে যমার্দি দেবতা 

অধিষঠিত। এই সকল দেবতা দক্ষিণপার্থে অবস্থিত । বাম 

পার্খেও প্ররূপ। বাস্ত পুরুষের মেদস্থলে শত্রু এবং জয়ন্ত, 

হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং চরণে পিত৷ বর্তমান । 

এক্ষণে চতুঃষষ্টি পদ বাস্তমগ্ডুলের বিষয় বল! যাইতেছে। 
চতুঃষষ্টি পদ বাস্তমণ্ডল করিয়া তাহার কোণে কোণে তির্ধ্যক্- 

ভাবে রেখা অঙ্কিত করিতে হয়। এই বাস্তমণ্ডলের মধ্যস্থ 

চতুষ্পদে ব্রহ্মা । ব্রহ্মার কোণস্থ দেবতাসকল অর্পদ্। বহি£- 

কোশে অষ্ট দেবতা অর্দপদ, তন্মধ্যে উভয়পদস্থ দেবত। 

সার্ধপদ। উত্জ দেবতাগণ হইতে ধাহারা অবশিষ্ট তাহারা 

ছিপদ) কিন্ত ইহাদের সংখ্য। বিংশতি। যেস্থলে বংশসম্পাত 

অর্থাৎ রেখাদ্বয়ের মিলন হইয়াছে, তাহা এবং কোষ্ঠা সকলেব 

সমতল মধ্যস্থান সকল ইহার মর্মস্থল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা 

কখন পীড়িত করিবেন না। এ মর্মস্থানগুলি যদি অপবিত্র 

ভাগ, কীল, স্তস্ত বা শল্যার্দি দ্বারা পীড়িত হয়, তবে গৃহস্বামীর 

সেই অঙ্গে পীড়া অনিবাধ্য । অথবা গৃহস্বামী হস্তদ্বয় দ্বারা যে 

অঙ্গ কও,য়ন করিবেন, যেস্থলে অশ্তভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে, 
কিশ্বা যেস্থলে অগ্নির বিকৃতি থাকিবে, বাস্তর সেইন্থলে শল্য 

আছে, জানিতে হইবে। শল্য যদি দারুময় হয়, তবে ধনহানি 

হইবে। অস্থিজাত শল্য নির্গত হইলে পণুপীড়া ও রোগজন্ত 
ভয় হয়। লৌহময় হইলে শন্ত্রভয় এবং কপাল বা .কেশময় 
হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। অঙ্গার থাকিলে স্ডেয়ভয় এবং তন্জ 
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থাকিলে সর্বদা অন্িভয় হইয়। থাকে। মর্দস্থানস্থ শল্য যদি 
স্বর্ণ বা রজত ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয় তবে অণ্ডভ। তৃষময় 
শল্য বাস্ত পুরুষের মর্শস্থান বা ষে কোন স্থানগত হউক না 

কেন, তাহ! অর্থাগম রোধ করে। অধিক কি যদি হন্তিদস্তময় 

শল্যও মর্ধস্থানগত হয়, তবে তাহাঁও দোষের আকর। 

পূর্ব্বোন্ত একাশীতি পদ বাস্তমগ্ুলের যে কোষ্ঠায় “রোগ” 
দেবতা পতিত হইয়াছে, তাহা হইতে বায়ু পর্য্যন্ত পিতা হইতে 
হুতাশন, বিতথ হইতে শোষ, মুখ্য হইতে ভূশ, জয়ন্ত হইতে ভূঙ্গ 

এবং অদ্দিতি হইতে সুগ্রীৰ পর্যান্ত শুত্র দান করিলে যে নয়টা 

স্থান স্পর্শ করিবে, তাহা অতি মর্মস্থান। বাস্ত গৃহ্র পরিমাণ 

যত হস্ত, তাহাকে একশীতি ভাগ করিলে প্রত্যেক কোষ্ঠা যত 

হস্ত করিয়া হইবে, তাহার অষ্টাংশই মর্স্থানের পরিমাণ। 
বাস্ত-নরের পদ ও হস্ত যত হস্তপরিমিত তত অঙ্গুলি পরিমিত 

বাস্তর বংশ ( কড়ি কাঠ )। বংশব্যাসের অষ্টাংশই বাস্তর শিরা 

প্রমাণ। গৃহস্বামী যদি সুখ চাহেন, তবে গৃহের মধ্যস্থলে 

'্রহ্মাকে রাখিবেন এবং উচ্ছিষ্টাদি উপঘাত হইতে সযত্বে তাহাকে 
রক্ষা করিবেন, না করিলে গৃহস্বামীর উপতাপ ঘটে। বাস্ত-নরের 

দৃক্ষিণ হন্ত হীন হইলে অর্থক্ষয় এবং অঙ্গনাজনের দোষ হয়। 

এইরূপ বাম হস্ত হীন হইলে অর্থ ও ধান্তের হানি, মস্তক হীন 
হইলে সকল গুণ নাশ এবং চরণ বৈকল্যে স্ত্রীদোষ, স্ুতনাশ ও 

প্রেষ্যতা ঘটিয়৷ থাকে । যদি বাস্তনরের সর্বাঙগ অবিকল থাকে, 
তবে মান, অর্থ, ও নানাবিধ সুখ হয়। 

গৃহ, নগর এবং গ্রাম সর্বত্রই এইরূপে দেবগণ প্রতিষ্ঠিত 
আছেন, তততৎ স্থানে যথান্ুরূপে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বাস করাইতে 

হয়। ব্রাঙ্গণারি বর্ণচতুষ্টয়ের বাসগৃহ যথাক্রমে উত্তরাদি দিকে 
কর্তব্য । কিন্তু গৃহদ্ধার এরূপ ভাবে প্রস্তুত কর! উচিত, যেন 

গৃহে প্রবেশ করিবার সময় উহা! দক্ষিণভাগে থাকে । অর্থাৎ 

ৃষ্টাভিমুখ বাটার গৃহদ্বার উত্তরাভিমুখ হইবে। এইরুপে 
 দক্ষিণাভিমুখের প্রাম্মখখ পশ্চিমাভিমুখের, দক্ষিণাভিমুখ এবং 

উত্তরাভিমুখের পশ্চিমাভিমুখ গৃহদ্বার কর্তব্য। 

এক্ষণে কোথায় দ্বার করিলে কিরূপ ফল ঘটে, তদ্ধিষয় বলা 

যাইতেছে । একাশীতি পদে নবগুণ ুত্রত্বারা বিভক্ত করিলে 

কিংবা চতুঃষষ্টি পদে অষ্টগুণ শৃত্রত্বারা বিভাগ করিলে যে ছার 

সকল হইবে, তাহাদিগের ফল যথাক্রমে নিয়োক্তরূপে হইয়া 
থাকে। যথা--শিখী ও পর্জন্াদি দেবতার উপর দ্বার করিলে 

যথাক্রমে অনলভয়, স্ত্রীজন্ম, গ্রভৃতধন, রাজবল্লভতা, ক্রোধ- 

পরতা, মিথ্যা, জুরতা এবং চৌরা ঘটে। দক্ষিগভাগে পরূ্প 
অলপন্থতত, প্রৈষ্য, নীচতা, ভক্ষ্য-পান স্ৃতবৃদ্ধি, ভয়ঙ্করতা, কতা, 

অল্পধনতা এবং পুত্র ও বীধ্যনাশ হয়। পশ্চিমে গ্রন্নপ জুতগীড়া, 

রিপুরৃদ্ধি, ধনপুে-লাভ, নুত-অর্থ-বল-সম্পদ্, ধনসম্পদ্, নৃপভয়, 
ধনক্ষয় ও রোগ হয়। উত্তরে বধ-বন্ধ, রিপুবৃদ্ধি, ধনপুরব্র-লাভ, 
সর্বগুপ-সম্পত্তি, পুত্রবৈর, স্ত্রীদোষ ও নির্ধনত। হইন্সা খাকে। 
পথ, বৃক্ষ, কোণ, স্তত্ত ও ভ্রমাদি দ্বারা বিদ্ধ হইলে সকল ছ্বারই 
অশুভ প্রদ। কিন্ত স্বীয় স্বীয় দ্বারের উচ্ছায় পরিমাণের ছ্িগুণ 

পরিমিত ভূমি ত্যাগ করিয়া দ্বার করিলে কোন দোষ হয় ন1। 
রথ্যাবিদ্ধ দ্বার নাশের কারণ হয় এবং বৃক্ষবিদ্ধ ঘারে কুমারদোষ 

ঘটায়। এততি্স পঙ্ছনিশ্থমিত দ্বারে শোক) জলম্রাবী ঘারে 

ব্যয়, কুপবিদ্ধ দ্বারে অপন্মার রোগ, দেবতাবিদ্ধ দ্বারে বিনাশ, 

্তভবিদ্ধ স্ত্রীদোষ, এবং ব্রহ্মা ভিমুখে দ্বারে কুলনাশ হইয়া থাকে । 
যদি দ্বার স্বয়ং উদঘাটিত হয়, তবে উন্মাদ রে।গ, স্বয়ং বন্ধ হইলে 
কুলনাশ, পরিমাণের অধিক হইলে রাঁজভয়, এবং পরিমাণ 
অপেক্ষা হীন হইলে দশ্ুভয় ও ব্যসন। দ্বারের উপরে ছার 
হইলে অমঙ্গলের কারণ এবং যাহা সঙ্কট বা মন্থীর্ণ (ছোট) 
তাহাও অমঙ্গলজনক। যেদ্বারের মধ্যবিপুল, তাহা ক্ষুত্তয় প্র 

এবং কুক্দ্বার ঝুলনাশের কারণ। দ্বার অতি পীড়িত হইলে গীড়া- 
কর, অন্তবিনত দ্বার অভাবের কারণ, বাহৃবিনত দ্বার প্রবাস- 
দায়ক এবং দিগত্রান্ত দ্বারে দন্থ্যকৃত গীড়া হয়। দূপ ও খদ্ছি 
অভিলাধী নরগণ মূলদ্বারকে অন্ত দ্বার দ্বারা অতিশয় সংহিত 
করিবেন না এবং ঘট, ফল, ও পত্র প্রভৃতি কোন মঙ্গলময় দ্রব্য 
দ্বারা তাহ! নিচিত করিবেন না । 

গৃহের বহির্ভীগে ঈশানাদি কোণে যথাক্রমে চরকী, বিদা- 
রিকা, পুতনা ও রাক্ষসী অবস্থান করে। পুর, ভবন, বা 
গ্রামের এ সকল কোণে যাহার! বাস করে, তাহাদের দোষ হয়। 
কিন্ত এ সকল স্থানে শ্বপচ প্রভৃতি অন্তজ জাতিরা বাস করিলে 
তাহার! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

বাস্তর কোন্ দিকে কোন বৃক্ষ থাকিলে কিরূপ ফল ঘটে, 
এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে । প্রদক্ষিণ ক্রমে রাস্বর দক্ষিণাদি 
দিক সকলে যদি পক্ষ, বট, ওঁর, ও অশ্বখ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, 
তবে অণ্ুভ) কিন্তু উত্তরাদিক্রমে হইলে শুভ হয়। বাসর 
সমীপে কণ্টকময় বৃক্ষে শক্রভয়, শ্গীরীবৃক্ষে অর্থনাশ, এবং 
ফলীবৃক্ষে প্রজাক্ষয় হয়। সুতরাং গৃহনির্শাণে ইহাদের কান্ঠও 
পরিত্যজ্য। যদি এঁ সকল বৃক্ষ ছেদন করিতে ইচ্ছা না হয়, 
তবে উহার নিকটে পুল্লাগ, অশোক, অরিষ্ট, বকুল, পনস, শমী 
ও শালবৃক্ষ রোপণ করিবে। যাহাতে ওষধি, বৃক্ষ বা লতা 

জন্মে, যাহা মধুর বা! সুগন্ধ, এবং যাহা গ্গিঞ, সয়, ও অপুষির হয়, 
সেই মৃত্তিকা অতিশয় গ্রশস্ত। 

বাস্বর সম্মুখভাগে মন্ত্রীর রাঁটী থাকিলে অর্থনাঁশ হয়। 
ূর্তঘৃহ থারিলে পুত্রহানি, .দেবরুল থাকিলে উদ্বেগ, এবং 
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চতুষ্পথ হইলে অকীর্তি বা অযশ হয়। এইরূপে গৃহের সম্মুখে চৈত্য- 

বৃক্ষ ( যে বৃক্ষে দেবতার আশ্রয় আছে ) থাকিলে গ্রহভব, বঙ্মীক |. 

ও তঙ্জন্ত ক্ষুত্ ক্ষুপ্র গর্ত থাকিলে বিপদ্, গর্ভবতী, ভূমি নিকটে 

থাকিলে পিপাসা এবং কুর্মীকার স্থান থাকিলে ধননাশ হয । 

প্রদক্ষিণ ক্রমে উত্তরা্দি-প্রবতৃমি ব্রাঙ্গণাি জাতির পক্ষে 
প্রশস্ত । অর্থাৎ উত্তর-প্রব ভূমি ত্রাঙ্মণের পক্ষে, পূর্ব নিয় 

ক্ষত্িয়ের, দক্ষিণ নিয় বৈশ্ঠের এবং পশ্চিম নিয়ভূমি শৃত্রের পক্ষে 

গ্রশস্ত। ব্রাঙ্গণ সকল স্থানেই বাস করিতে পারেন, অপর 

বর্ণ সকল স্বীয় স্বীয় শুভ স্থানে বাস করিবেন। গৃহমধ্যে একহস্ত 

পরিমিত বর্ত,ল গর্ত খনন করিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারাই সেই গর্থ 
পূরণ করিবে, তাহাতে যদি মৃত্তিক! কম হয়, তবে সেই বাস্ত 
তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। যদ্দি সমান হয়, তবে সমফলী, আর 

অধিক হইলে উত্তম হয়। অথবা উক্ত গর্তকে জল দ্বার! পূরণ 

করিয়া একশত পদ গমন করিবে, পরে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া 
যদি দেখে যে সেই জল কমে নাই, তবে সেই ভূমিকে অতিশয় 
প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। অথবা এ্ঁগর্তে এক আঢ়ক পরিমিত 

জল দিয়া শতপদ গমনাস্তে ফিরিয়া আসিয়া উহা তোলিত করিলে 

যদি উহা! চতুঃষষ্টি পল হয়, তবে শুভফলপ্রদ। অথবা আম- 

মৃৎপাত্রে চারিটা দীপবর্তি রাখিয়া এ গর্তমধ্যে চারিদিকে জালিয়া 
দিবে, ইহাতে যে দ্বিকের দীপবর্তি অধিক জলিবে, সেই বর্ণের 
পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত । অথবা সেই গর্তমধ্যে শ্বেত, রক্ত, 

গীত ও কৃষ্ঝ চারিটী পুষ্প রাখিয়া পরদিন প্রভাতে দেখিবে, ষে 
বর্ণের পুষ্প ম্লান হয় নাই, সেই জাতির পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত । 
এই সকল পরীক্ষার মধ্যে যে পরীক্ষায় যাহার চিত্ত রত হইবে, 

তাহার পক্ষে তাহাই প্রশস্ত। সিত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি 
যথাক্রমে ব্রাঙ্মণাঁদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পক্ষে গুভপ্রদ । অথবা স্বৃত, 

রক্ত, অন্ন ও মগ্ঘতুল্য গন্ধবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রাঙ্গণা্দি চতুর্বর্ণের 
পক্ষে মনলকর। কুশ, শর, দুর্বা ও কাশযুত বা মধুর, কষায় 

অঙ্্ন ও কটুকাম্বাদবত্তী ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্গণাঁদি বর্ণচতুগ্য়ের 

শুভাবহ। গৃহারন্তের পূর্ব সর্বাগ্রে বাস্তভূমিতে হলকর্ষণাস্তে 

ব্রীহিবীজ রোপণ করিবে । পরে তাহাতে এক দিনরাত্র ব্রাহ্মণ 
ও গোরুকে বাদ করাইবে। পশ্চাৎ দৈবজ্ঞ নির্দিষ্ট প্রশস্তকালে 

গৃহপতি ব্রাঙ্মণগণের প্রশংসিত সেই ভূমিতে গমন করিয়া বিবিধ 
তক্ষ্য দধি, অক্ষত, সুগন্ধি কুসুম ও ধূপাদি হ্বারা দেবতা ত্রাঙ্মণ ও 

শ্ইপতির পৃজা করিবেন । 

গৃহপতি ব্রা্ষণ হইলে স্বীয় মস্তক স্পর্শপূর্ববক রেখা কঙ্গনা 

করিবেন। ক্ষত্রিয় হইলে বক্ষস্থল, বৈশ্ত হইলে উরুদ্বয় এবং 

শূত্র হইলে স্বীয় পাদম্পর্শপূর্ববক গৃহারস্ত প্রারস্তে রেখা কল্পনা 
কর্তব্য। অন্ুষ্ঠ, মধ্যমা বা গ্রদেশিনী অঙ্গুলি দ্বার! রেখ! অঙ্কিত 
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করিতে হইবে। অথবা স্বর্ণ, মধ, রজত, মুক্তা, দধি, কল, 
কুম্থম বা অক্ষত দ্বারা রেখা অস্কিত হইলে শুভপ্রদ হয়। শক্ত 
দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিলে শন্ত্রাধাতেই গৃহপতির মৃত্যু ঘটে । 
লৌহ্ দ্বারা রেখা করিলে বন্ধনভয়, তন্ম দ্বারা রেখা করিলে 
অগ্নিভয়, তৃণস্বার| চৌরভয় এবং কাষ্ঠ ছার! রেখ! করিলে রাজভয় 
হইয়া থাকে। রেখা যদি বক্র পাদঘার! লিখিত বা বিন্বপ হয়, 
তবে শস্ত্রভয় ও ক্লেশ প্রদান করে। চর্ম, অঙ্গার, অস্থি বা 

দত্ত ত্বারা রেখা অঙ্কিত হইলে কর্তার অমঙ্গল ঘটে । অপসব্য 

ক্রমে রেখা অঙ্কিত করিলে বৈর হয়, প্রদক্ষিণ ক্রমে ( অর্থাৎ 

বামভাগ হইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমশঃ দক্ষিণতাগে রেখা টানিলে 
সেই রেখাকে প্রদক্ষিণ রেখা বলে, অথবা স্বীয় অভিমুখে রেখা 

করিলে তাহাকেও প্রদক্ষিণ রেখা বলে )রেখা কল্পনা করিলে 

সম্পত্তি হয়। এই সময় পক্ষ বাকা, নিঠীবন বা ক্ষত 

অমঙ্গলজনক । 

এক্ষণে বাস্ত মধ্যস্থ শল্যাদির বিষয় বলা যাইতেছে। স্থপতি 

সেই অর্ধনিচিত বা সম্পূর্ণ বাস্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমিত্ত 
সকল এবং গৃহস্বামী কোন্স্থানে থাকিয়া কোন্ অঙস্পর্শ করিতে- 

ছেন, তাহা দর্শন করিবেন। তৎকালে যদি রবিদীপ্ত থাকে, * 

শকুনি যদি পুরুষের স্তায় চীৎকার করে, আর সেই সময়ে গৃহপতি 
যে অলম্পর্শ করিবেন, সেই স্থানে তখন সেই অঙ্গজাত অস্থি আছে 

বলিয়া নির্দেশ করিবে । শকুনরব সময়ে যদি হন্তী, অশ্ব, গো, 

অজাবিক, শৃগাল, মাজ্জার প্রভৃতি জন্ত শৰ করে,তাহাতেও গৃহ- 

পতি স্থিত স্থানে শব্কারী প্রাণীর অঙ্গজাত অস্থি নির্দেশ করেন। 

সৃত্রপ্রসারিত হইলে যদি গার্দভরব শুনা যায়, তবে অস্থিরূপ শল্য 

নির্দেশ করিবে। অথবা এ স্থাবর যদি কুকুর বা শগাল দ্বারা 

লঙ্ঘিত হয়, তাহাতেও অস্থিরূপ শল্য স্থির করিয়া লইবে। 

শাস্ত। দিকে শকুন যদি মধুর রব করে, তবে গৃহপতির অধিষ্ঠিত 

* নুর্য্যোদয়ের গর হইতে এক প্রহর বেল! পধাস্ত ঈশান দিক্ অঙ্গারিগী, 

ূর্বদিক্ দীপ্তা, অগ্নিকোগ ধুমিত|, এবং অবশিষ্ট পঞ্দিক্ শান্ত! তৎপরে এক 

প্রহর পরাস্ত পূর্ধদিক অঙ্গারিণী, আগ্নেয়ী দীপ্ত।, দক্ষিণ! ধুমিত1, ও অবশিষ্ট 

পঞ্চদিক্ শাস্তা। ভূতীয় প্রহরে আগ্েদী অঙ্গারিণী, দক্ষিণা দীপ্তা, নৈর্ধতী ধূমিতা, 

এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শাস্ত! | চতুর্থ প্রহরে অন্তর্্যস্ত দক্ষিণদিক অঙ্গারিগী, 

নৈর্ধতী দীপা, পশ্চিম ধূমিতা। এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা । পরে রাত্রির প্রথম 

প্রহরে নৈষ্ধতী অঙ্গারিগী, পশ্চিম! দীপ্ত, ঘায়ধী ধুমিত| এবং অপর পঞ্চদিক 

শান্ত। | রাত্রির ছিতীয় প্রহরে পশ্চিমা অঙ্গা রিগী, বায়ষী দীপ্ত।, উত্তরা ধূমিতা, এধং 

অবশিষ্ট দিকৃপঞ্চক শান্ত! । রাস্রিয় তৃতীয় প্রহরে ঘায়বী অঙ্গারিণী, উত্তর 

দীপ্ত।, ্শানী ধুমিত|/এধং অপর গুলি শান্তা । রাবির চতুর্থ প্রহ শুধ্যোদয়ের 

ূর্বব পথ্যস্ত উত্তর৷ অঙ্গাদিণী, এশানী দীপ্তাংপূর্বব। ধুমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ 

শান্ত। নামে অভিহিত হইয়। থাকে। (ধসস্ত-রাজ শীকুন ) 
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স্থানে বা গৃহপতির অলম্পৃট অঙগতুল্য বাস্তর তদঙ্গ স্থানে অর্থরূপ 
শল্য আছে, বুঝিতে হইবে। এই সময়ে সুত্র ছিন্ন হইলে গৃহপতির 
মৃত্যু হয়। কীল যদি অবান্ধুখ হয়, তবে মহান্ রোগ জন্মে। 

গৃহপতি ও স্থপতির স্থৃতিভ্রংশ হইলে মৃত্যু ঘটে, তখন জলকুস্ত 

বন্ধ হইতে পতিত হইলে শিরোরোগ, জলশূন্য হইলে বংশে 
উপদ্রব, ভাঙ্গিয়া গেলে কর্ম্নকর্তীর বধ এবং করব্রষ্ট হইলে 

গৃহপতির মৃত্যু ঘটে। 

বাস্তর দক্ষিণপূর্ববকোণে পুজ! করিয়া প্রথমে একথানি পিলা 
বা! ইষ্টকবিন্তাস করিবে। অবশিষ্ট শিল! সকল প্রদক্ষিণক্রমে 
বিন্যাস করিবে। স্তস্ত সকলও এ্রর্ূপে উাপিত করিয়৷ লইবে। 
্তম্তগুলিকে দ্বারের স্ায় উন্নত করিয়! ছত্র ও বন্যুক্ত ধূপ 
ও বিলেপন প্রদানান্তে সত্বে উত্তোলিত করিবে । আকম্পিত, 

পতিত, ছুঃস্থিত বা অবলীন বিহগাদি দ্বার! যদি স্তাস্তোপরি 

ফল পতিত হয়, তবে ইন্ত্রধ্বজ বিষয়ে যেন্নুপ ফল উক্ত হইয়াছে, 
ইহাতেও তদ্রুপ জানিবে। 

বাস্তভবন যদি পুর্ব ও উত্তরে উন্নত হয়, তবে ধনক্ষয় 
ও পুত্রনাশ ঘটে । উহা ছূর্ণনবযুক্ত হইলে পুত্রবধ, বক্র হইলে 

বন্ধু বিনাশ, এবং দিগত্রমযুক্ত হইলে সেখানকার নারীগণের 
গর্ভবিনাশ হয়। 

যদি গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থের বুদ্ধি কামনা থাকে, তবে 

বাস্তভবনের চারিদিকে সমানভাবে ভূমি বর্ধিত করিবে। কোন 

কারণ বশে যর্দি একদিক্ বঞ্চিত করিতে হয়, তবে পৃষ্ঠ বা 
উত্তরদিক বাড়াইবে। বাস্তবিক বাস্তর মাত্র কোন একটা দ্বিকৃ 
বদ্ধিত কর! উচিত নহে, তাহাতে দোষ ম্পর্শে। বাস্ত যদি 

পূর্বদিকে বৃদ্ধি পায়, তবে মিত্র বৈর হয়, দক্ষিণে বাড়িলে মৃত্যু 
ভয়, পশ্চিমে অর্থনাশ এবং অগ্রিকোণে মনস্তাপ হইয়া থাকে। 

বাস্তগৃছের ঈশাণ কোণে দেবমনির, অগ্নিকোণে রন্ধন-গৃহ, 

নৈথ্ধতকোণে তাও ও উপস্কারাদি গৃহ এবং বাষুকোণে ধনাগার 

ও ধান্ঠাগার নিম্াণ করিতে হয়। বাস্তর পূর্ববাদি দিক্ সকলে 

জল থাকিলে প্রদক্ষিণক্রমে এই সকলগুলি হইয়! থাকে যথা,-_ 

স্বতহানি, অগ্নিভয়, শত্রভয়, স্ত্রীকলহ, স্ত্রীদোষ, নির্ধনতা, কখন 

বা ধনবৃদ্ধি ও সুতবৃদ্ধি। যাহা পক্ষীর নীড়নিচিত কিা ভগ্ন, 
শু, দগ্ধ অথবা ষাহ! দেবালয় ও শ্রশানের উপর উৎপন্ন হইয়াছে 

যাহা ক্ষীরযুক্ক ধব, বিভীতক এবং অরনি ( যজ্ঞকা্ঠ ) এই সমস্ত 
বৃক্ষ ত্যাগ করিয়৷ অন্তান্য বৃক্ষ গৃহনিম্্ীণার্থ ছেদন করিবে। 

রাত্রিকালে বৃক্ষের বলিদান ও পুজা করিয়া পরদিন প্রভাতে 

প্রদক্ষিণাত্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিবে। ছিন্ন বৃক্ষ যদি উত্তর বা পুর্বব- 
দিকে পড়ে, তবে প্রশস্ত। ইহার বৈপরীত্যে অণ্ডভ হয়। বৃক্ষচ্ছির 
করিলে সেই ছিন্ন স্থানের বর্ণ যদি অবিকৃত থাকে, তবে তাহা 
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গুভকর এবং সেই বৃক্ষই গৃহনির্মাণের উপযোগী । ছেদনের 
পর বৃক্ষের সারভাগ যদি গীতবর্ণ হুয়, তবে বৃক্ষের উপর গোধা 

আছে, জানিবে। উহা মপ্রিষ্ঠার আভাযুক্ত হইলে ভেক, 
নীলবর্ণ হইলে সর্প, অরুণবর্ণ হইলে সরট, মুদেগর আভাবিশিষ্ট 
হইলে প্রস্তর, কপিলবর্ণ হইলে ইন্দুর এবং থলের স্তায় আভাযুক্ত 
হইলে তাহাতে জল আছে বুঝিবে। 

তাগ্যলঙ্মী লাভ করিতে ইচ্ছ! থাকিলে, বাস্ভবন মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ধান্থ, গো, গুরু, অগ্নি ও দেবতাদিগের উপরি- 

ভাগে শয়ন করিবে না। বংশের (কড়ি কাঠের) নিয়ে শয়ন 

করা! অবিধেয়। উত্তর-শিরা, পশ্চিম শিরা, নগ্ন বা আর্তর্চরণ 

হইয়া কখন শুইবে না। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় গৃহ সকল 

নানা পুষ্পে সাজাইবে, তোরণ বন্ধন করিবে, জলপুর্ণ কলস দ্বারা 

শোভিত করিয়া রাখিবে, ধূপ, গন্ধ ও বলিদ্বারা দেবতাগণের 

গ্রতিপূজ! করিবে এবং ব্রাঙ্গণগণ দ্বার! মঙ্গলধ্বনি করাইবে। 
(বরাহস” ৫৩ অ?) 

গরুড়পুরাণে বাস্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এইক্ঈপ বর্ধিত হইয়াছে-_ 
গৃহারস্তের পূর্বে বাস্তমগলের পৃজ1 করিতে হয়, তাহাতে গৃহে 

কোন বিদ্ব ঘটে না। বাস্তমগ্ডল একাশীতি পদ হইবে, এঁ মও- 

লের ঈশান কোণে বাস্তদেবের মস্তক, নৈথ্ধতে পাদদ্বয় এবং বায়ু 
ও অগ্নিকোণে হস্তদ্ধ় কল্পনা করিয়া বাস্তর পুজা করিবে । আবাস- 

গৃহ, বাসবাটী, পুর) গ্রাম, বাণিজ্যন্থান, প্রাসাদ, উপবন, ছূর্গ, 
দেবালয় এবং মঠের আরস্তকালে বাস্তযাগ ও বাস্তপূজা! আবশ্তক। 

প্রথমতঃ মণ্ডলের বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ দেবতার আবাহন 

ও পুজা করিয়! তাহার মধ্যে ত্রয়োদশ দেবতার আবাহন ও পুজা 

করিতে হয়। উক্ত দ্বাত্রিংশৎ দেবতার নাম যথা--ঈশান, 
পর্জনয, জয়স্ত) ইন্তর, সুর্য, সত্য, ভৃগু, আকাশ, বান্ঝু, পৃষা) বিতথ, 
গ্রহক্ষেত্র, যম, গ্ধর্ব, ভৃগু, রাজা, মুগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, 

গরীব, পুষ্পদস্ত, গণাধিপ, অনুর, শেষ, পাদ, রোগ, অহিমুখ্য, 
ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি। 

ইহার পর মগ্ডলমধ্যে ঈশান কোণে আপঃ, অগ্িকোণে 

সাবিত্র, নৈখ'তি কোণে জয় ও বাযুকোণে রুদ্র এই চারি দেবতার 
পূজা করিতে হইবে। মধ্যস্থ নব পদের মধ্যে ব্রহ্মার পুজা শেষ 
করিয়া পরে নিয়োক্ত মণ্ডলাকার অঃ দেবতার পুজা! করিতে 
হয়। পূর্বাদি দিকে একাদিক্রমে সেই অষ্টদেবতার পুজা কর! 
কর্তব্য। অগ্টদ্েতার নাম যথা--অধ্যমা, সবিতা, বিবন্থান্, 
বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযস্ষাঃ পৃর্ীধরঃ ও অপবৎস এই সকল 

দেবতাকে যথাক্রমে গ্রপবাদি নমঃ অস্তে পূর্বদিকে, অগ্নিকোণে, 
দক্ষিণদিকে, নৈধ তকোণে, পশ্চিমদিকে, বায়ুকোণে, উত্তরদিকে, 
ও ঈশান কোণে পুজ! করিবে। 



পদ বাস্তমণ্ডল করিতে হইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। 

বাস্তমগ্ডলের ঈশান কোণ হইত্তে নৈর্খত কোণ পধ্যস্ত এবং 

অগিকোণ হইতে বাযুকোণ পর্যন্ত নুত্রপাত করিয়া হুইটা রেখা 

অস্কিত করিবে। এই রেখার নাম বংশ। একাশীতি পদ বাস্ত- 

মণ্ডলের বহির্ভাগন্থ দ্বাত্রিংশৎ পদের মধ্যে যে পঞ্চপদে অর্দিতি, 

দিতি, ঈশ, পর্জন্য ও জয়ন্ত এই পঞ্চদেবতা! আছে, ছর্গের একা- 

শীতি পদ বাস্তমগলে সেই পঞ্চ, শ্রী পঞ্চদেবতার স্থলে অর্দিতি, 

হিমবান্, জয়ন্ত, নান্িকা ও কালিকা এই পঞ্চদেবতা বিদ্ন্ত 

হইবে। অপর সপ্তবিংশতি পদে গন্ধর্ব প্রতৃতি হইতে সর্পরাজ 

পর্য্যস্ত যে সপ্তবিংশতি দেবতা, তাহারস্থলে অন্য কোন দেবতার 

নাম পরিবর্তিত হইবে না। গৃহ ও প্রাসাদনিন্্ীণে এই 

দ্বাত্রিংশৎ দেবতার পুজা! করিবে। 

বাস্তর সম্মুখ ভাগে দেবালয়, অগ্নিকোগে পাকশালা, পূর্ব" 

দিকে প্রবেশনির্গমপথ ও যাগমগ্প, ঈশান কোণে পট্টবস্যক্ত 

গন্ধপুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাগারাগার, বায়কোণে গোশালা, 

পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈর্ধতকোণে সমিধকুশ 

কাষ্ঠাদির গৃহ ও অন্ত্রশালা, আর দক্ষিণদিকে মনোরম অতিথি- 

শালা নির্মাণ করিবে । উহাতে আসন, শয্যা, পাছুকা, জল, 

অনি, দীপ এবং যোগ্য ভূত্য রাখিবে। গ্বৃহ সকলের সমস্ত অব- 

কাশ ভাগ সজল কদলীবৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ কুন্ুম দ্বার সুশোভিত 

করিতে হইবে। 
বাস্তমগ্ডলের বহির্ভাগে চতুর্দিকে প্রাকার নির্মাণ করিবে। 

ইহা! উর্ধে পঞ্চহন্ত পরিমিত হইবে। এইরূপে চারিদিকে বন 
উপবন দ্বারা শোভিত করিয়া বিষুগৃহ নির্মাণ করিবে। 

প্রাসাদাদি নির্মাণে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমগ্ডল করিয়া তাহাতে 

বাস্তদেবের পুজা করিতে হইবে। এ বাস্তমণ্ডলের মধ্যগত 
পদচতুষ্টয়েব্রন্ধা ও তৎসমীপস্থ গ্রতিপদঘয়ে অর্ধ্যমাদি দেবগণের 

পুজা করিবে। বাস্তমণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণগত চারিটা 
পর্দে এক একটা কর্ণরেখা পাতন দ্বারা অর্ধ অর্ধ ভাগে বিভক্ত 

করিবে ও প্রতি কোণে হুইটী করিয়া! আটটী পদ করিবে । আট 

পদে ঈশানাদি কোণ হইতে আরস্ত করিয়া শিখী প্রভৃতি দেবতা 

স্থাপন করিতে হইবে । এী দেবগণ এবং উহার পার্খস্থ গ্রতিপদ- 

দ্বয়ে অন্তান্ত দেষগণের পুজা করিতে হয়। 
এইরূপে চতুঃযষ্টিপদ্ বাস্তমণগ্ডল করিয়া ঈশানাদি চারিকোণে 

চরকী, বিদারী, পৃতনা ও পীঁপরাক্ষমী এই চারি দেবতাকে 
পৃজ! করিবে। পরে বহির্ভাগে ঈশানাদি ও হেতুকাদি দেবের 
পুজা করিতে হইবে। হেতুকার্দিগণের নাম যথা--হেতুক, 

ব্রিপুরান্তক, অগ্নি, বেতাল, যম, অগ্নিজিহ্ব, কালক, করাল ও 

িপ্হ) ০০৮০০৮০১ স্স্শি শি শাশিটটীশীাশশিশীঁিিসী। 

প্রেতনায়ক ও আকাশে গন্ধমালী ও ক্ষেত্রপালের পুজা করিবে। 
বাস্তর বিস্তার পরিমাণ হ্বারা দৈর্ঘ্য পরিমাণকে গুণ করিবে। 

এই গুগফলই “বাস্রাশি' বা বাস্তক্ষেত্র ফল হইবে। এই 
বাস্তরাশিকে আট হ্বারা ভাগ করিবে । উহার তাগ-শেষাঙ্ককে 
“আয়” বলে। পুনর্ধার খর বাস্তরাশিকে আট দিয়া গুণ করিলে 
ষে গুগফল হইবে, তাহাকে সাতাইশ দিয়া ভাগ করিবে। এ 
শেষাঙ্ককে 'বাস্তনক্ষত্ররাশি+ বলে। এঁ ভাগশেষ বাস্তনক্ষত্র- 

রাশিকে আট দ্বারা হরণ করিবে। উহার হৃত শেষাঙ্ককে “ব্যয় 
বলে। প্রবাস্তনক্ষত্ররাশিকে চারি দ্বারা গুণ করিয়া এ গুণ- 

ফলকে নয় দ্বারা হরণ করিবে । উহাতে যে শেষাঙ্ক থাকিবে, 

তাহার নাম "স্থিতি । এই স্থিতি অঙ্ক দ্বারাই বাস্তমগ্লের 
অংশ নির্ণীত হইবে । ইহাই দ্বেবল খষির মত। 

উক্ত বাস্তরাশিকে আট দ্বারা গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে, 

তাহাকে শপিতীঙ্ক' বলে। প্র পিগাস্ককে চৌষঠি দিয়। ভাগ 

করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হ্বারা গৃহস্বামীর জীবন 

এবং এ পিগাক্ককে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ 
থাকিবে, তাহ! দ্বার! গৃহস্বামীর মরণ নির্ণয় করিবে। এইব্ধপ 

ক্রমে আয়, বায়, স্থিতি, জীবন ও মরণ নিণীত হয়। 
বাস্তর ক্রোড়ে গৃহ করিবে। কিন্তু পৃষ্ঠে করিবে না। 

বাস্তদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্থ্ে শয়ান থাকেন, ইহার 
অন্তথ হয় না। গৃহ এবং প্রাসাদের দ্বারকরণের নিয়ম যথা_- 

সিংহ কন্া তুলা রাশিতে অর্থাৎ ভাল্র আশ্বিন কান্তিক এই 

তিন মাসে পূর্বদিকে মস্তক, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ, দক্ষিণদ্দিকে ক্রোড় 

ও পশ্চিমদিকে চরণ রাখিয়! বাস্তনাগ শয়ান থাকেন। এ তিন 
মাসে দক্ষিণদিকে উত্তরঘ্বারী গৃহ করিবে। 

এক্ষণে বাস্তনাগের বিষয় বলা যাইতেছে । বৃশ্চিক, ধু ও 

মকর রাশিতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে 

বাস্তনাগের শির দক্ষিণে পৃষ্ঠ পূর্বে, ক্রোড় পশ্চিমে ও পাদ 

উত্তরে থাকে । এ নিমিত্ত এ সময়ে পশ্চিমদদিকে পূর্ববদধারী গৃহ 
করিবে। কুস্তঃ মীন, মেষ রাশিতে অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ 

এই তিন মাসে বাস্তনাগের পশ্চিমে মস্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে 

ক্রোড় ও পূর্বে পদ থাকে । এইকালে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্ধারী 
গৃহ করিবে। বৃষ, মিথুন ও কর্কট রাশিতে অর্থাৎ জো, আষাঢ় 
ও শ্রীবণ মাসে বাস্নাগের মস্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, ক্রোড় 

পূর্ব এবং পদ দক্ষিণে থাকিবে । এইকালে পূর্বদিকে পশ্চিম- 
দ্বারী গৃহ করিবে। গৃহের দ্বার যে পদ্মিমাণে দীধ হইবে, 

তাহার অর্দ পরিমাণে দ্বারের বিস্তার করিবে। এইরূপ অষ্টদ্বার 

বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য । বাস্তনাগ যে মাসে যে দিকে 



পষঠ করিয়া শায়িত থাকে, সেই মালে সেই দিকে প্লব অর্থাৎ | 
( জল গড়াইয় যাইতে পারে এরপ নিয়) করিয়া গৃহের অঙ্গন" 
ভূমি নির্মাণ করিবে। বাটীর ঈশানকোণ প্লব হইলে পুত্র হানি 
ইয়। এইরূপ দক্ষিণ প্রৰ হইলে বীর্ঘযহীনতা, অগ্নিকোণ প্লব 

হুইলে বন্ধন, বাম্ুকোণ প্লব হইলে পুত্র ও নুতৃপ্ডিলাভ, উত্তর 
প্রব হইলে রাজভয় এবং পশ্চিম প্লব হইলে পীড়া, বন্ধন ইত্যাদি- 

রূপ -ফল ঘটে। গৃহের উত্তরদিকে দ্বার করিলে রাজভয়, 

সম্তানবিনাশ, সস্ততিহীনত|, শক্রবৃদ্ধি, ধনহানি, কলঙ্ক, পুত্র- 

বিনাশ প্রভৃতি নানারূপ অশুত ফল ঘটিয়া থাকে। 

এক্ষণে পুর্বদ্ধারী গৃহের ফল বলিতেছি। গৃছের পূর্বদিকে 
দ্বার করিলে অগ্রিভয়, বহু কন্তালাভ, ধনপ্রাপ্তি, মানবৃদ্ধি, 

পদোন্নতি, রাজ্যবিনাশ, রোগ প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে । গৃহদ্বার 

নির্ণয় বিষয়ে ঈশান অবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিগ্ভাগকে পূর্ববদিক্, 
অগ্নি হইতে দক্ষিণ পধ্যস্ত দক্ষিণদিক্, নৈর্ধত অবধি পশ্চিম 
পধ্যস্ত পশ্চিমদিক্, এবং বায়ু হইতে উত্তর পধ্যন্ত উত্তরদিকৃ 
নামে নির্দিষ্ট হয়। বাটীর চারিদিক অষ্টভাগ করিয়া দ্বার 
প্রস্তুত করিবার ফলাফল জানিতে পারিবে । 

বাস্তবাটীর পূর্বদিকে অশ্বখ, দক্ষিণে প্রক্ষ, পশ্চিমে স্যাগ্োধ, 
উত্তরে উড়ম্বর এবং ঈশানকোণে শান্সলী বৃক্ষ রোপণ করিবে। 
এই বিধি অনুসারে গৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণে বাস্তদেব আর্চিত 

হইলে সর্বববিদ্ব বিনষ্ট হইয়! যায়। ( গরুড়পুণ ৪৬ অপ) 
এতস্ঠিল্ন মতস্তপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, দেবীপুরাণ, যুক্তিকল্পতরু, 

বাস্তকুগুলী প্রভৃতি গ্রন্থে বাস্ত সম্ব্ধে বিস্তর আলোচনা! দেখিতে 

পাওয়া যায়, বাহুল্য ও পুনরুক্তি বোধে সেই সেই গ্রন্থের বিবরণ 

এখানে প্রদত্ত হইল না। [ গৃহ, প্রাসাদ ও বাটী শব্ধ দেখ ] 

এছাড়া বু প্রাচীন গ্রন্থে বাস্তনির্মীণ-প্রণালী লিপিবদ্ধ হই- 
যাছে, তন্মধ্যে বিশ্বকম্রচিত বিশ্বকর্মপ্রকাশ ও বিশ্বকণ্মীয় শিল্প- 

শান্তর, ময়দানবরচিত ময়শিল্প ও ময়মত; কাশ্তপ ও ভরদ্বাজরচিত 

বাস্ততত্ব, বৈখানস ও সনৎকুমার রচিত বাস্তশাস্ত্র, মানবসার বা 

মানসার বাস্ত, সারস্ত, অপরাজিতাপৃচ্ছ৷ বা! জঞানরত্বকোষ, হয়- 

শীর্যপঞ্চরাত্র, ভোজদেব রচিত সমরাঙ্গণনুত্রধার, স্ত্রধারমগ্ডন- 

রচিত বাস্তসার ব| রাজবল্লভমণ্ডন। সকলাধিকার, মহারাজ শ্তাম- 

সাহ শঙ্কর রচিত বাস্তপিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

এতত্বিন্ন বাস্তযাগ, বাস্তপূজাদি সন্বন্ধেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত 
দেখা যায়। যথা! 

করুণাশঙ্কর ও কৃপারামরচিত বাস্বচন্ত্রিকা, নারায়ণ ভট্- 

রচিত বাস্পুরুষবিধি, যাজ্তিকদেবরুত বাস্তপৃজনপদ্ধতি, শীকলীয় 

বাস্বপূজাবিধি, বাস্দেবের বাস্তগ্রদীপ, রামক্ তট্টক্কত আশ্ব- 
লায়নগৃত্বোক্ বাস্বশাস্তি। শৌনকোক্ত বাস্তশান্তিগ্রয়োগ। দিনকর 

বাস্তপুজ। 

ভট্টের বাস্তশাস্তি, সমার্ত রঘুননানের বাস্তযাগতথ, টোডরাননের 
বাস্তসৌখ্য। 

বাস্তক (কী) বাস্ত এব বাস্ত-স্বার্থে কন্। শীকডেদ। 
চলিত বেতো৷ শাক বা বেতুয়। শীক। (0%9009010 

818০) ) মহারাইই-চকবত। কর্ণাট--চক্রুবর্। 

*তওুলীয়ক জীব্তী স্থুনিষপ্নকবাস্তকৈঃ1” (সুশ্রত ১১৯) 

ভাবপ্রকাশের মতে এই বাস্তক শাক হৃস্ব ও দীর্ঘপত্র ভেদে 
ছই প্রকার। চক্রুদত্ত মতে ইহার র্ পাকে লঘু; প্রভাবে 
কমিনাশক এবং মেধা অগ্নি ও বলকর। ইহা ক্ষারযুক্ত হইলে 

কৃমি, মেধ্য, রুচিকর এবং অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকর। রাজনিঘণ্ট, 

মতে ইহার গুণ__মধুর, শীত, ক্ষার, ঈষদগ্ন, ভ্রিদোষস, 
রোচন, জরম্্, অর্শোন্স, এবং মলমৃত্রশুদ্ধিকর। অত্রিসংহিতার 

মতে বাস্তক শাক মধুর, হ্বস্থ এবং বাত, পিত্ত ও অর্শোরোগের 
হিতকর। 
প্বাস্তকং মধুরং হৃগ্বং বাতপিত্তার্শমাংহিতম্।” (অত্রিসং' ১৬অ* ) 

সশ্রতনংহিতাঁয় ইহাঁর গুণসন্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে-_ 
দক্টুবিপাকে কৃমিহা মেধাগ্নিবলবর্ধনঃ। 

সক্ষারঃ সর্ধদোষপ্ঃ বাস্তকো রোচকঃ সরঃ ॥” 

(সুশ্রত স' ৪৬ অ) 

২ জীবশাক। ৩ পুনর্নবা। ( বৈষ্ভকনি” ) 

বাস্তকশাকট (ক্লী) বাস্তকশাকক্ষেত্র। (রাছনি”) 
বাস্তকাকার (ত্র) প্টশাক, চলিত পাটশাক। ( বৈগ্কনি” ) 
বাস্তকালিঙ্গ (পুং ) তরঘুজলতা, চলিত তরমুজ । ( পধ্যায়মু* ) 

বাস্তকী (ভ্ত্রী) চিল্লীশাক। (রাজশি”) 

বাস্তকর্্মন্ (রী) বাস্ত আরস্তে অনুষ্ঠেয় কাধ্য। 

বাস্তুপ (তরি) বাস্তপা-ক। বাস্তপতি, বাস্তপুরুষ, বাস্তর 

অধিষ্ঠাত্রীদেবতা | 
প্বাস্তব্যায় চ বাস্তপায় চ নমঃ” ( শুরুযজ্ভু ১৬1৩৯ ) 

“বাস্তপায় বাস্তং গৃহতুবং পাতি বাস্তপঃ” ( বেদদীপ* ) 
বাস্তপরীক্ষা (রী) বাস্তনো পরীক্ষা। বাস্তর পরীক্ষা, 

গুভাশুভ স্বিরকরণ, কোন্ বাস্ত গুভ, কোন্ বাস্ত অশুভ 

তাহার নির্ণয়। [বাস্ত দেখ। ] 

বাস্তপূজা (স্ত্রী) বাস্তপুরুষের বা বাস্তদেবতার পুজা । নবগৃহ 

প্রবেশে বাস্তপৃজ! বা বাস্তযাগের বিধি আছে। [বাস্তযাগ দেখ।] 

্রানধাদদি ক্রিয়ার প্রারস্তেও বাস্বপুরুষের পূজা করিতে হয়। 

তবে সে পুজায় বড় একটা বিশেষত্ব নাই। সাধারণ নিয়মেই 

তাহা সম্পন্ন হইয়! থাকে । তবে বাস্তপুঞ্জার আর একটা নিদিষ্ট 

প্রশস্ত দিন আছে) সে দিন পৌষমাসের সংক্রান্তি। এই পৌষ- 

সংক্রান্তি দিনে হিন্দু লীধারণ মধ্যে এই বাস্ধপূজাপদ্ধতি প্রচলিত 



বাস্তযাগ 

দেখা যায়। তবে অন্থান্ত স্থান অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশে বিশেষতঃ 

পুর্বববঙ্গ অঞ্চলেই এই পুজার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। 

এই সংক্রান্তি দিনে একদিকে যেমন পিষ্টক-পায়সার্দির প্রচুর 

'আয়োজন,অন্তদিকে তেমনি আবার বাস্তপুজার সমারোহ । প্রায় 

প্রতি গ্রামেই বাস্তপুজা করিবার এক একটা প্রশস্ত স্থান আছে। 

তাহাকে খোলা বলে। এই বাস্তখোলায় গ্রামবাসী সকলে 

মিলিয়া গিয়! বিশেষ সমারোহে বাস্তপুজা করিয়া আইসে অথব! 

স্থানভেদে প্রতি বাড়ীতে প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ গৃহমধ্যে 

কিংবা নিজ বহির্বাটাস্থ কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বাস্তপূজ। 

নির্বাহ করে। 

এই বাস্পৃজা প্রায়শঃ জিয়ল বৃক্ষমূলে হয়। কোন কোন 

খোলায় অতি প্রাচীন এক একটী জিম্পল বৃক্ষ আছে, এবং 

কোথায় বা এই বৃক্ষ কিংবা ইহার শাখা আনিয়া খোলায় পৃতিয়া 

পুজা কবে। পুজা করিবার পূর্ববর্দন হইতেই বুক্ষমূলে বেদি 

প্রস্তুত করিতে হয়, এই বেদির উপর দটস্থাপনাস্তে ঘটের চারি- 

দিকে চাউলের গুঁড়ি ছড়াইয়া দেয়। বাস্তবেদির অনতিদুরে 

মৃত্তিকা দ্বারা এক বুস্তীর প্রস্তুত করিতে হয়। এই কুম্তীর পূজক 

পুরোহিতের দক্ষিণদিকে থাকে। পুজার সমারোহ অন্গসারে 

কুম্তীরের তারতম্য হয়। যে যেখানে পুজার বিশেষ ঘটা হয়, সেই 

সেইখানেই এই কুন্তীর অতি বৃহ্দ(কারে নির্মিত হইয়া থাকে। 

শক্তি অনুসারে যৌড়শ উপচারে বাঁ দশোপচারে পৃজাকার্ধয 

নির্বাহ হয়। এই পুক্গাস ছাগ বলি হইয়া থাকে। ছাগবণির 

পর কচ্ছপ বলি হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহ ছিবিধ কচ্ছপই বলি হইয়! 

থাঁকে। যেখানে ছাগ বলি না হয়, সেখানে অন্ততঃ কচ্ছপ-বলি 

হইবেই । এই মক্ল বমির পর শেষে সেই কুস্ভীরবলি হয়। 

স্থানতেদে এই পুজায় বাগ্যোগ্ঘম ও আমোদ-উৎসব যথেষ্টই 

হইয়। থাকে । 

কোন কোন স্থানে বাস্তপুজা গৃহ মধ্যেই হয়। গৃহের একটা 

টা বাস্তরুঁটী বলিয়া পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে । প্র খুঁটীতেই 

প্রতি বৎসর বাস্তপুজ! হয়। এরূপ পুজার বিশেষ কোন ঘট 

নাই। বাস্ত খুঁটীকে সিন্দূরাদি ছারা সুসজ্জিত করিয়। তাহাতেই 

সাধারণ নিয়মে নৈবেস্তাদি দ্বারা পুজ| হইয়া থাকে। 

বাস্তযাগ (পুং) বাস্ত প্রবেশনিমিত্তকঃ যাগঃ। বাস্তপ্রবেশ- 

নিমিত্তক যাগবিশেষ। নূতন গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে বাস্ত- 

ধাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হয় । এই যজ্ঞ করিয়৷ গৃহপ্রবেশ 

করিলে বাস্তর দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্ত নৃতন 

বাঁটী যাইতে হইলে বাস্তযাগ করিয়৷ যাঁওয়! উচিত । বাস্তযাগের 

বিধান এখানে অতিসংিপ্ুভাবে আলোচন| কম! যাইতেছে । 

াস্ত সব্বন্বীয় সকল কাধ্যেই বান্তযাগ কগিতে হয়, নুতন 
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প্রতিষ্ঠার সময় চতুঃযষ্টি পদ বাস্তযাগ বিধেয়। 
"চতুঃযষ্টিপদং বাস্ত সর্বদেবগৃহং প্রতি। 

একাশীতিপদং বাস্ত মানুষং প্রতিসিদ্ধিদম্ ॥” ( বাস্তযাগতত্ব 

অকালে বাস্তযাগ করিতে নাই, জলাশয় প্রতিষ্ঠা বা নৰগৃহ 

প্রতিষ্ঠাকালে বাস্তযাগ করিবার বিধান আছে, সুতরাং জ্যোতি- 

যোক গৃহপ্রবেশ বা গৃহারস্তোক্ত দিনে বা জলাশয় প্রতিষ্টোক্ত 

দিনে করিতে হয়। এইজন্ত জ্যোতিষে বাস্তধাগের দিনাদি 

পৃথক্রূপে উল্লেখ নাই। [ দিনাদির বিষয় গৃহ ও বাটা শবে 

দেখ ] 

বাস্বযাগবিধান- যে দিন বাস্তযাগ করিতে হইবে, তাহার 

পূর্বদিন যথাবিধানে কর্তী ও পুরোহিত উভয়ই সংযত হুইয়। 

থাঁকিবেন। বাস্বযাগ করিতে হইলে হোত।, আচার্য্য) ব্রহ্মা ও 

সদন্ত এই চারিজন ত্রাঙ্গণ আবশ্তক, স্্রতরাং এ চারিজন ব্রাঙ্গণই 

যত হইয়া থাকিবেন। গৃহে যেস্থলে বাস্তঘাগ হইবে, সেইন্থলে 

একটী বেদী প্রস্তত করিতে হয়। এই বেদীর বেধে একহাত 

এবং দীর্ঘ ও প্রস্থ চারিহাত প্রমাণ হইবে। এই বেদীর উপর 

গেময়াদির লেপ দিয়া পরিষ্কত হইলে উহার উপর ঘটস্থাপন 

করিতে হয়। বাস্যাগ করিবার কালে ইহার অঙ্গীভূত নান্দীমুখ 

শ্রাদ্ধের বিধান আছে। 
যেদ্দিন বাস্তযাগ হইবে, সেইদিন প্রীতঃকালে যজমান প্রাতঃ- 

কৃত্যাদি সমাপন করিয়! 'প্রথমে স্বন্তিবাচন ও সন্কল্প করিবেন। 

স্বস্তিবাচন যথা কর্তব্যেহশ্মিন্ বাস্তযাগকর্মাণি শু পুণ্যাহং 

ভবস্তোহধিক্রবস্ত, গু পুণ্যাহং শু পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং, এই বলিয়! 

তিনবার আতপতওুল ছড়াইয়া দিতে হয়। ও কর্তব্যেহশ্মিন্ 

বাস্তযাগকর্দমণি শু খদ্ধি্ভবস্তোহধিক্রবন্ত শু খদ্ধযতাং ও খদ্ধ্যতাং 

ও খদ্ধাতাম্, তৎপরে ও কর্তব্যেহস্মিন্ বাস্তযাগকর্মাণি শু স্বত্তি 

ভবস্তোহবিক্রবন্ত ও স্বস্তি ও স্বস্তি ত স্বস্তি। তৎপরে ও স্বত্তি- 

নোইন্দ্রঃ, ইত্যাদি ও পরে 'হুযঃসোমোযমঃকালঃ' মন্ত্র পাঠ 

করিবেন । সামবেদী হইলে সোমং রাজানং বরুণমগ্রিমিত্যাদি 

মন্ত্রপাঠ করিবেন। পরে স্ুত্যার্ঘ্য ও গণপত্যাদি পৃ করিয়া 

সঙ্ল্প করিবেন। 

বিষ্ুরোম্ তৎসদোমগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক- 

তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা। ( দিজ ভিন্ন হইলে 

অমুক দাস প্রত্থৃতি হইবে) নবগৃহপ্রবেশনিমিত্তক এতদ্বাস্ত 

সর্বদৌষোপশমন কামঃ গণপত্যাদি*দেবতা পুজা পূর্বক-বাস্তযাগ- 

কর্মাহং করিষ্যে। যে কোশায় সঙ্থল্প করা হইয়াছিল সেই 

জল ঈশানকোণে ফেলিয়া বেদাহ্ুসারে সঙ্কন পাঠ করিতে 

হয়। যন্ুর্কেদী হইলে ও যজ্জাগ্রক্োদুরং ইত্যাদি সামবেদী 



বাস্ভতযাগ 

হইলে ও দেবোবো! দ্রবিণোদাং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। 
এইরূপে বাস্তযাগের সন্বল্প করিয়া নান্দীমুখ শ্রান্ধের সম্বর 
করিতে হইবে। | 

বিষ্ুরোং তৎসদোমস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক- 
তিথৌ অমুক-গোত্রঃ এপ্রীঅমুক-দেবশন্মী এতত্বাস্তদোযোপ- 
শমনকামঃ বাস্তযাগকর্মাভ্যুয়ার্থং গৌধ্যাদি যোড়শমাতৃকাপুজ! 
বসোধণরাসম্পাতনাযুঘ্বস্থত্জজপাত্যুদয়িকশ্রান্ধকর্্মাপ্যহং করিষ্যে 
এইরূপ মন্বপ্ল করিবে, পরে পূর্বোক্ত নিয়মে সন্বল্সসুক্ত পাঠ 
করিতে হয়। 

দেবতাপ্রতিষ্ঠাী ও মঠপ্রতিষ্ঠা প্রস্ৃতি কার্যে বাস্তযাগ 

হইলে সন্কল্নবাক্য একটু পৃথক হইবে। পুর্বোক্তরূপে তিথ্যাদি 
উল্লেখ করিয়া দেব প্রতিষ্ঠা হইলে ণএতদ্বাস্ত,পশমনদেবপ্রতিষ্ঠা- 

কর্মাতথাস়ার্থং” মঠপ্রতিষ্ঠটা হইলে এত্বাস্ত,পশমন মঠপ্রতিষ্ঠ 
কম্মাত্যুদয়ার্থং সগণাধিপত্যাদিরূপে সন্কল্প করিতে হয়। 

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া যে সকল ব্রাঙ্গণ যজ্ঞ করিবেন, 

তাহাদিগকে বরণ করিয়া দিতে হইবে। বরণকালে প্রথমে 
গুরুবরণ করিয়। তৎপরে অন্ত বরণ করা বিধেয়। ব্রতী ব্রাহ্মণ 

যথাবিধি আচমন করিয়া উপবেশন করিলে কৃতী তাহাঁকে 

বলিবেন --গু সাধুভবানাস্তাং, ব্রতী--শু সাধ্বহমাসে এইরূপ 
গ্রতি বাক্য বলিবেন, তৎপরে ও অর্চয়িষ্যামো ভবস্তং, এই 
কথ! বলিলে পর ও অর্চয় এইরূপ বলিবেন। তৎপরে তাহাকে 
বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও অন্ুরীয়ক প্রভৃতি দিয়া বরণপ্রণালী অন্ু- 

সারে তাহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া এইরূপ বাক্য করিবেন। 
বিষুলরোম্ তৎসদৌমগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো 
অমুক-গোত্রঃ শ্রীমমুক দেবশর্শী বাস্তদোষোপশমনকামঃ 

মৎসন্কপ্লিতবাস্তযাগকর্মাণি ব্রন্ষকর্মকরণাগন অমুক গোত্রং 

শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণমেভিরগন্ধাদিভিরভার্চ্য ভবস্তমহং বৃণে, এই 
বলিয়! তাহার দক্ষিণ জানু পরিত্যাগ করিবেন, পরে ব্রতী 

গু বৃতোইশ্মি বলিবেন। পরে কৃতী করঞোড়ে বলিবেন, 
স্থাবিধি মতসঙ্কল্িতবাস্তযাগকর্শণি ব্রহ্মকর্ম কুরু, তৎপরে তিনি 
বলিবেন, গু যথাজ্ঞানং করবানি। এইরূপে প্রথমে ব্রহ্মবরণ 

করিয়া তৎপরে এইরূপ প্রণালীতে হোতৃবরণ, আচার্যবরণ ও 

সদস্তবরণ করিতে হইবে। এই তিনটা বরণবাক্যে কিছু বিশেষ 
নাই, কেবল হোতৃবরণস্থলে হোতৃকর্শকরণায়, আচাধ্যবরণস্থলে 

আচার্যকর্ম্বকরণায় ভবন্তমহং বৃণে, এইবপ বলিতে হুইবে। 

কৃতী এইরূপে বরণ করিয়া পরে বৃদ্ধিশ্রান্ধ করিবেন। 
ব্রতিগণ যথাবিধানে এই যজ্ আরম্ভ করিবেন । কর্ণবর্ত যদি 

পুরুষ হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, স্ত্রীলোক হইলে 
ুদ্ধিশরাদ্ধ করিতে নাই। 

রর বস্তিযাঁগ 

বাস্তযাগের জন্ত যে বেদী কর! হইয়াছে, সেই বেদীতে €টা 
ঘট ও একটা শাস্তিকলস স্থাপন করিতে হয়। ঘট ও কন 
জলঘারা পুর্ণ করিয়া তহ্পরি পঞ্চ পল্লব এবং অথণ্ড ফল ও 
শাস্তিকলসে পঞ্চরত্ব নিক্ষেপ করিয়া উহা! বন্তরারা আচ্ছা্ন 
করিতে হইবে, পরে হোত! পঞ্চগব্যের পৃথক্ পৃথক্ মঙ্ে উহা 
শোধন করিয়৷ নিয়োক্ত মন্ত্রে কুশোদক দিতে হয়। মন্ত্র-- 

ও দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্থিনোর্বাহভ্যাং পুফে! হস্তাভ্যাং 

হস্তমাদদে। পরে পঞ্চগব্য ও কুশোদক একত্র করিয়! গাস্নত্রী- 
পাঠপুর্বক বেদীতে সেক করিতে হয়। তৎপরে যিকধান্ত, 
হৈমস্তিকধান্য, মুদগ, গোধুম, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও যব মিশ্রিত 
জলদ্বারা পুনর্ধার বেদী সেক করিতে হয়। 

বাস্তযাগের বেদীতে পঞ্চবর্ণ গুড়ি দ্বার! বাস্বমগুল গ্রস্ত 

করিতে হয়, এ বাস্তমগ্ডলে পুজা করিতে হয়। বেদীর পূর্বাংশে 
মণ্ডল করিবার স্থানে ঈশানকোণ হইতে মণ্ডলের চতুষ্কোণে 
খদিরের শঙ্কু (খোটা) চারিটী ক্রমশঃ নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুতিতে 
হয়। মন্ত্র যথা--. 

শু বিশস্ত তে তলে নাগা লোকপাঁলন্চ কামগাঃ। 

আশ্মিন্ প্রাসাদে তিঠস্ত আযুর্বলকরাঃ সদা ॥ 
ততপরে মাষভক্ত বলি (একটী সরায় মাসকলাই হরিদ্রা ও 
দধি ) লইয়া এই মন্ত্রে দিতে হইবে। 

ও অগ্নিভ্যোহপ্যথ সর্পেভ্যে যে চান্তে তৎসমাশ্রিতাঃ 

তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্ ॥ | 

এইরূপে অগ্নি সর্প প্রভৃতিকে মাষভক্ত বলি দিয়া প্রোথিত 
শঙ্ৃচতুষ্টযমধ্যে বাস্তমওল প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ডলের কোঁপ- 
চতুষয়ে বন্ত্রমাল্য সমস্থিত কলস চতুষ্টয় এবং মধ্যে ব্রদ্গঘট স্থাপন 
করিবে। এইরূপে ঘটস্থাপন করিয়া! পার্থের ঘটে নবগ্রহের পৃ! 
ও পূর্ববািদিকে পুনর্বার ভূতাদিকে মাষভক্ত বলি দিতে হইবে । 

ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেহত্র তিষ্ঠস্তি কেচন। 

তে গৃহ্স্ত বলিং সর্ব বাস্তগৃহাম্যহং পুনঃ ॥ 

উক্তপ্রকার বলি দিয়া যথাবিধানে সামান্তার্ধ্য ও ন্যাসাদি 
করিতে হয়। এই সময় ভূতগুদ্ধি করা আবশ্তক। 

ততপরে মণ্ডলে ঈশানাদি পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতাঁর এবং 
মওডলপার্ে স্কন্দাদি অষ্ট দেবতার সংস্থাপন চিন্তা করিয়া যণাশক্তি 
ইহাদের পুজা করিতে হয়। চীশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ 
অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পুজাং গৃহাণ, এইরূপে আবাহন করিয়া 
পুজা করিতে হয়। এতৎপাস্তং ৪ ঈশায় নমঃ এইকূপে পাস্তা 
উপচার দ্বারা পুজা করিতে হয়। 

ঈশাদি পঞ্চত্বারিংশদ্দেবতা--১ ঈপ, ২ পর্ন, ৩ জয়ন্ত, 
৪ শত্রু, ৫ ভাস্কর, ৬ সত্য, ৭দপ, ৮ ব্যোমন্, ৯ অধি, ১৭ 



স্তর 

গৃষন্, ১১ বিতথ, ১২ গৃহক্ষত, ১৩ বম, ১৪ গন্ধর্ব, ১৫ ভৃল, 

১৬ মৃগি) ১৭ পিতৃগণ, ১৮ দৌবারিক, ১৯ শুগ্রীব, ২০ পুষ্পদস্ত, 

২১ বরুণ, ২২ অভ্র, ২৩ শোধ, ২৪ পাঁপ, ২৫ রোগ, ২৬ নাগ, 

২৭ বিশ্বকর্মন্, ২৮ ভল্লাট, ২৯ বজেশ্বর, ৩* নাগরাজ, ৩১ শ্রী, 

৩২ দিতি, ৩৩ আঁপ, ৩৪ আপবৎস, ৩৫ অধ্যমন্, ৩৬ সাবির, 
৩৭ সাবিত্রী, ৩৮ বিবন্বৎ, ৩৯ ইন্্র, ৪৯ ইন্ত্রাত্বজ, ৪১ মিত্র, 

৪২ রুদ্র, ৪৩ রালযক্মন্, ৪৪ ধরাধর, ৪৫ ব্র্দদঃ এই ৪৫ 
দেবতা । 

হল্দাদি অষ্ট দেবতা--১ স্কশ, ২ বিদারী, ৩ অর্যমন্, ৪ 

পৃত্তনা, ৫ জন্তক, ৬ পাপরাক্ষসী, ৭ পিলিপিঞ্জ, ৮ চরকী। 
এই সকল দেব্তাপুজার পর মণ্ডলমধ্যস্থিত ব্রঙ্মঘটে পশ্চা- 

ল্লিখিত দেবতার্দিগের যোড়শোপচারে পুজা করিতে হয়। 

দেবতা যথা-__বাস্থদেব, লক্ষী ও বাস্থুদেবগণ, ও বাস্থদেবায় 

নমঃ এইরূপে বাস্থুদেবাদির পুজা করিতে হয়। তৎপরে 

“& সর্বলোকধরাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং 

পৃথিবীং এইরূপ ধ্যান করিয়া “সু ধরায়ৈ নম: এইরূপ ধরার 

পূজা করিতে হইবে । পরে ও সর্ববদেবময়হরয়ে নমঃ, ও বাস্ত- 

পুরুায় নমঃ ইহাদিগেরও পুজা করিতে হইবে। 

তৎপরে ব্রহ্মঘটে আতপতও্ল দিয়! কুস্তমধ্যে বিশুদ্ধজল, 

স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পূর্বোক্ত যষ্টিকধান্যাদির বীজ নিক্ষেপ করিয়া 

কুন্তমুখে গ্রলধিত রক্তনুত্রের সহিত বর্দনী ( বদন!) স্থাপন 

করিবে। এই কুস্তে চতুর্দখ দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক 

বিশেষরূপে পুজা করিতে হয়। 

পরে পর্থকুস্তের পূর্ববোত্তর ভাগে ঈশানকোণে দধ্যক্ষত- 

বিভূষিত শাস্তিকলস স্থাপন করিবে । এ কলসের মুখে আত্ম, 

অশ্বথ, বট, পাকুড় ও য্জডুঘুর এই পঞ্চপললব এবং বস্ত্র দিয়া 

তাহার উপর নবশরাতে ধান্য ও ফল এবং কুস্তমধ্যে পঞ্চরত্ব 

প্রক্ষেপ করিবে, পরে এই মন্ত্র পড়িয়া উহা স্থাপন করিতে হয়, । 

শু আজিত্রং কলসং মহা ত্বা বিশতিদ্দবঃ পুনরুর্জানিবর্তত্ব 

সানঃ সহতরং ধুক্ষোরুধারা পয়ন্বতী .পুনর্া বিশতাদ্রয়ি। 

ও বরুণস্তোততস্তনমসি বরুণন্ত স্বস্তসর্ত্রনীস্থঃ। বরুণন্ত খত 

সদন্ভ'স বরুণস্ত খত সদনমসি বরুণস্ত খত সদনীমাসীদ । 

গু গঙ্গাগ্তাঃ মরিতঃ সর্ববাঃ সমুদ্রাশ্চ সর়াংসি চ। 

সর্ষে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ | 

আয়ত্ত যজমানস্ত হুরিতক্ষয়কারকাঃ | 

্র কুস্তমধ্যে অশ্বস্থান, গজস্থান, বন্দীক, নদীসঙ্গম, হুদ, 

গোকুল, রথ্য (চত্বর ঝা উঠান ) এই সপ্তস্থানের মৃত্তিকাও এ 

কুণমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। 

এইরূপ পৃজাদি করিয়। হোম করিতে হয়। মণ্ডলের 

বাস্তধাগ 

পশ্চিমে হোতার সন্বুখতাগে হস্ত প্রমাণ স্থপ্ডিল করিয়া বিরূপাক্ষ 
জপাস্ত কুশত্ডিকা করিতে হইবে । এই সময় চরপাক ধরিতে 

হয়। পরে প্রক্কৃত কর্মারস্তে সমিধ অগ্নিতে দিয়া মধুমিশ্রিত 
ঘ্ৃত ছারা মহাব্যা্তিহৌম বিধের। এই হোম যথা--. 
প্রজাপতি্ধধি গোয়ত্রীছন্দোৎগির্দেবতা মহাব্যাতিহোমে 

বিনিয়োগঃ। গু ভূঃ স্বাহা । 
প্রজাপতিঞ্ষিরঞ্িক্ছন্দো বায়ু্দেবতা মহাব্যা্তিহোমে 

বিনিয়োগঃ। গু ভুবঃ শ্বাহা। 

গ্রজাপতিখবিরনুষ্ট,প্ছন্দঃ হুর্য্যোদেব্ত! মহাব্যান্বতিহোমে 
বিনিয়োগঃ। ও স্বঃ স্বাহা। 

তৎপরে সম্বত, তিল, যব, বা যন্্ডুমুরের সমিধ দ্বার! 
পূর্বোক্ত ঈশাদি ধরাধর পর্যন্ত চতুশ্তত্বারিংশৎ পৃজিত দেবতা- 
দিগের প্রত্যেককে ও ঈশানায় স্বাহা এইক্রমে আহুতিঘা রা 
হোম করিয়া ও' ব্রহ্ষণে স্বাহা এই মন্ত্রে একশত বার আছ্তি 

দিবে। তৎপরে পূর্বক্রমে স্ন্নাদি অষ্টদেবতার এবং বাস্ুদেবাদি 

( লক্ষমীভিম্ন) চতুর্মথ পধ্যস্ত ষড়দেবতার প্রত্যেককে দশ দশ 

আহৃতিদ্বারা হোম করিবে । তৎপরে দ্বতমধুত্রক্ষিত পাঁচটা 
বিফল দ্বারা নিম়োক্ত মন্ত্রে হোম করিবে । মন্ত্র যথা-- 

১। ও বাস্তোম্পতে প্রতিজানীহাম্মান্ স্থপ্রবেশোহানমীরো 

ভবাঁনঃ। যত্তেমহে প্রতিতযো জুষস্ব শন্নেভবদ্ধিপদে শং চতু- 
দে স্বাহা। | 

২। ও'বাস্তোম্পতে প্রতরণে ন এধি গয়স্ফা নো গোভির- 

শ্বেভিরিন্দ্। । অজরাসন্তে সথে স্তাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নে! 
জুষন্য স্বাহা। 

৩। ও বাস্তোম্পতে দখময়া শংষাতে সমীক্ষীম হিরণ্যয়া 

গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেয়মৃতয়ো গেবরং যুবং পতিস্বস্তিভি: 
সদ! নঃ ব্বাহা। 

৪। ওঁ অমীবহা বান্তোম্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্ সখা 

গ্বসেব এধি নঃ স্বাহা। 

৫। ওঁ বাস্তোম্পতে ফ্রবাস্ত,নাং সত্্ং সৌম্যানাং। দ্রপ্সো- 
ভেত্তা পুরাং শাবতীনামিন্&্রোমুনীনাঁং সথা ম্বাহা। 

ততৎপরে ও" অগ্রয়ে স্বিষ্টিকতে ন্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃতদারা 

হোঁম করিয়া তদনস্তর মহাব্যাহতিহোম পর্য্স্ত প্রকৃত কর্ম 

সমাপন করিয়া! উদীচ্য কর্ম করিতে হইবে । এই উদীচ্য 

কর্মের পর কদলীপত্রে পায়স ৫৩ ভাগ করিয়া জলের ছিটা দিয়া 

এষ পাঁয়সবলিঃ ও' ঈশায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে চরকী পত্য্ত 
পুঁজিত দেবতাদিগকে পায়স দিবার পর আচার্য পূর্বমুখে 
উপবিষ্ট সপত্বীক যজ্জমানকে নিম়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শাস্তি- 

কলসস্থিত জলঘ্বারা অভিষেক করিবেন। মন্ত্র যখা-- 



বাসুদেবে জগন্নাথস্তথা সন্বর্ষণঃ গভুঃ ॥ 

গ্রহায়শ্ানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ক বিজয়ায় তে। 

আখগুলোইস্ির্ভগবান্ যমো৷ বৈ নৈর্নতিস্তথা ॥ 
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। 

ব্রক্ষণা সহিতঃ শেষে দিকৃপালাঃ পাস্ত তে সদ! ॥ 

কীততিলক্ীর্ধতিমেধা পুষ্টি: শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। 

বুদ্ধিলর্জা বপুঃ শাস্তিত্তটিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ ॥ 

এতান্বামভিযিঞ্চস্ক দেবপত্ত্য: সমাঁগতাঃ। 

আদিত্যশ্চন্দ্রমীভৌমে বুধজীবসিতার্কজাঃ ॥ 

রহাস্থামভিষিকন্ত রাঃ কেতুশ্চ তর্সিতাঃ। 

ধাষয়ে!। মুনয়ো গাঁবে দেবমাতর এব চ॥ 

দেবপত্ত্ো দ্রমা নাগ৷ দৈত্যাশ্টাপ্ররসাং গণাঃ। 

অস্ত্রাণি সর্বশান্ত্রাণি রাজানে! বাহনানি চ। 

ওঁধধানি চ রত্বানি কালস্যাবয়বাশ্চ ষে। 

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাম্তীর্থানি জলদ। নদাং ॥ 

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষনপন্নগাঃ | 

এতে ত্বামভিিঞ্স্ত ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ৪ 

এই মন্ত্রে সগরীক ঘজমানকে শান্তি দিবে। 

শান্তির পরে কর্করীর (বদন!) স্ত্রযুক্ত নাল দ্বারা জলধার! 

দিয়া মণ্ডলের বা বাস্তর অগ্নিকোণে হস্তপ্রমাণ স্থানে চারি 

অঙ্গুলি মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ভ করিবে, এ স্থানে গোময় লেপন 

করিয়া বিশুদ্ধ হইলে আচার্য পূর্বমুখে উপবেশন করিয়! 

চতুর্মথ ত্রন্াকে চিন্তা করিবেন, ততপরে বাগ্থাদি সহকারে 
বাস্তমগ্ডল হইতে ব্রহ্মঘট নিম্নোক্ত মন্ত্রে তুলিয়া এই স্থানে 
আঁনিতে হইবে। 

মন্ত্র যথা-ও" উত্তিষ্ঠ তরঙ্গণম্পতে দেবযজস্তস্তে হবামহে 

উপপ্রয়াস্ত মরুতঃ সুদানবইন্ত্রপ্রাশুর্ভবা সচা। 

তৎপরে আচার্য জানু পাঁতিয়! কুস্তসমীপে উপবেশন করিয়া 

ঘটমধ্যে জল লইয়া বরুণের উদ্দেশে অর্ধ্য প্রদান করিবেন। 
অর্থ্য মন্ত্র-- 

ও" আযাহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্তে জলেশ্বর। 

গৃহাণাখ্যং ময়া দত্তং পরিতোৌঁষায় তে নমঃ ॥ 

ও নমো! বরুণায়। পরে কর্করীর জল, অন্ত জল ও ব্রঙ্গ- 

ঘটের জল দিয়া গর্ভ পুরণ করিয়৷ ও এই মন্ত্রে শুরু পুষ্প 
নিক্ষেপ করিবে। (এই পুষ্প দক্ষিণাবর্ত হইলে শুভ এবং 

বামাবর্ড হইলে অণ্ডভ) তৎপরে নূতন একখান ইষ্টক লইয়া 
নিয়োক্ক মন্ত্রে প্রোথিত করিবে । মন্ত্র-- 

ও ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষট প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহমূ। 

] বাস্তযাগ 
৭ সি তি পিপিপি স্পট -০ পপ পাপ 

দেশস্বামি পুরস্বামি গৃহস্বামিপরিগ্রহে | 

মুষ্যধনহত্যম্বপশুবৃদ্ধিকরীভব ॥ 

ও' যথাচলোগিরির্েরু হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। 
তথা ত্বমচলোভুত্ব! তিষ্ঠ চাত্র শুভায় মে॥ 
এই খাতে পঞ্চরত্ু, দধ্যেদিন, এবং শালি, ও যষ্টিকধান্ত, 

মুগ, গোধুম, সর্ষপ, তিল ও যব নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ মৃত্তিকা 

দ্বার তব খাত পূরণ করিতে হইবে। 
তৎপরে আচাধ্য বাস্বমগুলে পুজিত দেবতাদিগকে জলদ্বারা 

নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিসজ্জন করিবেন । 

মন্ত্র--ও বাস্তদেবগণাঃ সর্ধে পুজামাদায় যান্তিকাৎ। 

ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্র্থ, পুনরাগমনাঁয় চ॥ 

শু ক্ষমধ্বং, এইরূপে বিসর্জন করিয়া দক্ষিণীস্ত করিবে। 

বিষুরোম্ ততসদোমগ্ভ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক- 

তিথৌ শ্রীঅমুক দেবশন্্া কতৈতৎ বাস্তঘাগকর্শীণঃ প্রতিষ্ঠার্থং 

দক্ষিণ(মেতৎ কাঞ্চনং (বা তন্ম,ল্যং রজতাদিকং) শ্রীবিষুঃ 
দৈবতমচ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাঙ্গণায়াহং দদানি। 

তৎ্পরে বৃত হোতা, আচার্য্য প্রভৃতিকে বরণের দক্ষিণান্ত 

করিয়া সেই দক্ষিণা তাহাদিগকে দিতে হইবে । পরে আচ্ছিদ্রাব- 
ধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিতে হইবে। 

পুর্ব্বে বলিয়াছি, বাস্তযাগ চতুঃঘষ্টিপদ ও একাশীতিপদ এই 
দই প্রকার। যে পদ্ধতি অভিহিত হইল, তাহা চতুঃযষ্টিপদ 
বাস্তযাঁগবিষয়ক। একাশীতিপদর বাস্তঘাগ প্রায় এই পদ্ধতির 
অনুরূপ, কেবল পুজাকালে কতকগুলি দেবত! তিন্ন, তত্তিনন আর 
মকল প্রায় একরূপ। 

একাশীতিপদ বাস্বযাঁগ প্রয়োগ-_পৃর্োক্ত নিয়ম অনুসারে 

স্বস্তিবাচন সংকল্প প্রভৃতি সকল করিয়! মণ্ডল করিবার স্থানে 

শাহুচতুষ্টয় আরোপণ ও মাষভত্ত বলি দিবার পর পঞ্চবর্ণ গুড়ি- 

দ্বারা একাশীতিপদ বাযুমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে । মণ্ডলের 

বহির্ভাগে মাষভক্ত বলি দিবে। মন্ত্র যথা-- 

"ও ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেংত্র তি্ঠস্তি কেচন। 

তে গৃহুস্ধ বলিং সর্ধে বাস্তগৃহ্বাম্যহং পুনঃ ॥৮ 

ইহাতে শিখী প্রভৃতি দেবতার পুজা করিতে হয়। বেবত। 
যথা--শিখী, পর্জন্ত। জয়স্ত,। কুলিশাফুধ, ু্য, সতাঃ ভূশ, 
আকাশ, বানু, পুষণ, বিতৃথ, গৃহক্ষত, যম, গন্বরর্ষ, ভূমরাজ, 
মুগ, পিতৃগণ, দৌবারিক। সুগ্রীব, পুষ্পদস্ত, বরুণ, অসুর, শোষ, 

'পাপ। অহি। মুখ্যঃ ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি, দিতি। অপ, 
সাবিত্র, জয়, রুদ্র, অধ্যমন্, সবিতু, বিবস্বৎ, বিবুধাধিপ। মিত্র, 
রাজযঙ্্ন্। পৃ্থীধর, আপবৎস, ব্রহ্গন্, চরকী, বিদারী, পৃতনা 
ও পাপরাক্ষসী। 



বাস্তযাগ 
এস পপ ০ সত... 

এই সকল দেবতার পূজায় হোম ও পায়স বলির প্রয়োজন । 

মগুল ও দেবতার প্রভেদ ভিন্ন সমস্তই পূর্বোক্ত প্রণালী অন্গু- 

দ।রে করিতে হইবে । এই জন্য আর কিছু বিশেষভাবে লিখিত 

হইল না। ঈশাদি চরকী পধ্যস্ত দেবতার পরিবর্তে শিখী 

প্র্তুতি পাপরাক্ষমী পধ্যস্ত দেবতার পূজা হইবে, এই মাত্র 
প্রভেদ। ইহাতে বাস্থদেবাদি দেবতারও পর্বের ন্যায় 
পুজা হইবে । 

বাস্বযাগের বেদীতে পঞ্চবর্ণ গুড়িদ্বারা যে বাস্তমগ্ডল অস্কিত 

করিতে হয়, তাহা চতুঃষষ্টিপদ বাস্তযাগে একপ্রকার এবং 
এক।শীতিপদ বাস্তযাগে ভিন্ন প্রকার। এই ছুই মণ্ডলের বিষয় 

যথাক্রমে লিখিত হইতেছে । 

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমগ্ডল-- 

পূর্বান্ত পুরোহিত বেদীর পূর্বাংশে মধ্যস্থলে মণ্ডল অঙ্কিত 
করিবেন । (সুতায় খড়ির দাগ দিয়া লইয়া ঘর করিলে ঘর 

সকল ঠিক হয়। ) প্রথমে হস্তপ্রমাণ স্থানের চাঁরিপার্ে হন্ত- 

প্রমাণ হুত্রদ্ধারা চারিটী দাগ দিয়! চতুফোঁণ মণ্ডল করিবে। এ 
সুত্রকে ছুই তাজ করিয়া মধ্যস্থল নির্ণযপূর্ব্বক পূর্ববপশ্চিমে এবং 
উত্তরদক্ষিণে ছুইটী সরলরেখা টানিলে ৮টী ঘর হইবে। পরে 

মধ্যরেখার উভয় পার্থ তিন তিনটা রেখা পূর্বপশ্চিমে টানিয়া 
ঠিক এ ভাবে আর ৬টা সরলরেখা টানিবে। তাহা হইলে 
পার্খবরেখার সহিত পূর্বপশ্চিম টা এবং উত্তরদক্ষিণে ৯টা 
সরলরেখা অঙ্কিত করায় সমভাগে ৬৪টী ঘর নির্মিত হইবে। 

তৎপরে মণ্ডলের ঈশান ও নৈথ তকোণস্থিত ঘর ছুইটীর 
ঈশান ও নৈখ তকোণাভিমুখে বক্ররেখা এবং বায়ু ও অগ্নিকোণ- 
স্থিত ঘরে বাযু ও অগ্নিকোণাভিমুখে বক্ররেখা টানিবে, ইহাতে 

ঘর ৪টা অর্ধেক অদ্ধেক হিসাবে ৮টা হইবে। অর্দপদ বলিতে 

ক্র অদ্ধেক ঘর, একপদ বলিতে একটী ঘর এবং দ্বিপদ বলিতে 

উপরনীচ ছুইটী ঘর, এবং চতুষ্পদ বলিতে উপর নিয় ছুইটা ও 

তৎপার্খবন্তী ছুইটা এই চারিটা ঘর বুঝায়। 
পূ্বান্তকর্তা শুরু, কৃষ্ণ, গীত, রক্ত ও ধুর এই পঞ্চবর্ণের 

গুণড় লইয়া ঈশানকোণ হইতে আর্ত করিয়া দক্ষিণাবর্ত ক্রমে 
পূর্র্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চতুর্দিক লইয়া পুনর্বার 

ঈশানকোণস্থিত গৃহের উত্তরপশ্চিমাবশিষ্ট অদ্ধপদ যথাক্রমে 

গু্িক! পরিচালন করিবে । মণ্ডলের মধ্যে কেবল ২৮টী বর 
খালি রাখিতে হইবে । 

যে দেবতার যে গৃহ, তাঁহার নাম এবং এ গৃহে যে বর্ণের 

গুঁড়ি লাগিবে, নিয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল, তী সকল ঘরে 
নিম্কেক্ত গ্রণালী অনুসারে গুড়ি দিয়া গেলে এই মণ্ডল 

গ্রস্ত হইবে। 

১111 ৯১৬ 

অর্থাৎ ঈশানস্থান, শ্বেতবর্ণ অর্দগৃহ (॥* ), উহার দক্ষিণপার্থে 

পর্জন্য, গীত, একপদ (২) ত্দক্ষিণে জয়, ধূমন, দ্বিপদদ (8) শত্রু 
গীত, একপদ । (৫) ভাস্কর, রক্তবর্ণণ একপাদ (৬) সতা, শুরু, 

দ্বিপদ (৮) ভূশ, শুক, একপণ্, (৯) অগ্নিকোণে- ব্যোম) কৃষ্ঃ, 

অদ্ধীপদ্দ (॥* ) অগ্নি, রক্ত, অর্ধপদ (॥০ ) পৃষণ, রক্ত, একপদ। 

(১১) বিতথ, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (১৩) গৃহক্ষত, শ্বেত, একপদ, (১৪) যষ 

রুষ, একপদ (১৫) গন্ধব্ব, পীত, দ্বিপদ (১৭) ভূঙ্গ, শ্ট(ম, একপদ, 

নৈধ্তকোণে-মৃগ, গীত, অর্ধপদ (|) পিতৃ, শ্বেত, অর্ধপদ (*) 

দৌবারিক, শুক্লু, একপদ (২০) সুত্রীব, কৃষ্ণ) দ্বিপদ (২২) পুষ্পদস্ত 
গীত, একপদ ( ২৩) বরুণ, শুরু, একপাদ (২৪) অনুর, কৃষ্ণ, 

দ্বিপদ (২৬) শোষ, নানাবর্ণ, একপর্দ (২৭) বায়ুকোণে--পাপ, 

শ্তাম, 'অর্ধপদ (॥০) রোগ, শ্ঠ।ম, অদ্ধপদ (॥) নাগ, রক্ত, একপদ 

(২৯) বিশবকর্ম, পীত, দ্বিপদ (৩১) ভল্লাট, পীত, একপ্ 

(৩২) যজেশ্বর, শুরু, একপদ (৩৩) নাগরাজ, শ্বেত, দ্বিপদ 

(৩৫) শ্রী, পীত, একপদ (৩৬) পুনরায় ঈশানকোণে 

দিতি, কৃষ্ণ, অর্ধপদ (0০ )। 

এই প্রকারে চতুর্দিকের ঘরে উক্তরূপে পঞ্চবর্ণের গুড়ি 

দেওয়! হইলে পুর্বদিকের পর্জন্তের ২ সংখ্যক পীতগৃহের নিয়গৃছে 

আপ, শুক, একপদ্দ (৩৭ ) চারিসংখ্যক জয়, ধূম্র, দ্বিপদের নিয়ে 

তৃতীয় পদে আপবৎ্স, গীত, একপদ (৩৮) তাহার দক্ষিণে 

৫ এবং ৬ সংখ্যক গৃহের নিয়ের চারিঘরে অধ্যমা, রক্তবর্ণ, 
চতুষ্পদ (৪২) ৮ম সংখ্যক সত্য, শুরু, দ্বিপদগৃহের নীচে সাবিত্রী, 

শুরু, একপদ (৪৩ )৯ম সংখ্যক ভূশপদের নিমে সাবিত্র, রক্ত, 

এক পদ (৪৪) গৃহক্ষত, যম ১৪, ১৫ সংখ্যক ঘরের নিয়ে 

বিবস্বৎ, কৃষ্ণ, চতুষ্পদ (৪৮) ২৭ দৌবারিক শুরু, একপদের 
নি্নে ইন্দ্র, গীত, একপাদ (৪৯) সুগ্রীব ২২ দ্বিপদের নিমে ইন্দ্রাজ 

গীত, একপদ (৫০) পুষ্পদস্ত বরুণ ২৩, ২৪ পদের নিয়ে মিত্র, 

রক্তবর্ণ, চতুষ্পদ ( ৫৪ ) ২৬ অনুর দ্বিপদের নিয়ে রাজবঙ্ষা, গীত, 

একপদ্র (৫৫) ২৭ শোষ, নানাবর্ণ একপদেব নিয়ে রুদ্র, শুরু, এক- 

পদ (৫৬) ভল্লাট, যজ্েশ্বর ৩২, ৩৩ পদের নিয়ে ধরাধর, গীত, 

চতুষ্পদ ( ৬০ ) মধ্যস্থলে ত্রহ্গা, রক্ত, চতুষ্পদ € ৬৪ )। 

মণ্ডলের বাহিরে অষ্টদিকে পুত্তলিক করিতে হইবে। 

ঈশানকোণে চরকী কৃষ্ণ! পুত্তলিকাকার। (১) পূর্বে স্বন্দ 
গীত । (২) অগ্নিকোণে বিদারী কৃষ্ণা । (৩ )দক্ষিণে অর্যম! 

রক্ত। (৪) নৈঞ্খতে পুতনা কৃষ্ণা (৫ ) পশ্চিমে জন্তক কৃষ্ণ । 

(৬) বাযুকোণে পাপরাক্ষপী কৃষ্ণা (৭) উত্তরে পিলি- 
পিঞ্জ কৃষ্ণ (৮ )। 

উক্ত প্রণালী অনুসারে চতুঃযষ্টিপদ্ বাস্বমগ্ডল নির্মাণ 



বাস্তধাগ 

করিতে হইলে কাগজে উহ! এই নিয়মানুসারে লিখিল্লা লইয় 
পরে তাহ। দেখিয়। অঙ্কিত করিলে জুযিধ! হয়। 

একাশতিপদ বাস্বমগুল-_. 

চতুষে্টি পদ ঝাস্তমগ্ুল হইতে ইহার যাহ। বিশেষ আছে, 
তাহাই লিখিত হইল। স্ুত্রাং এই বাস্তমগ্ডল অঙ্কিত করি- 
বার সময় চতুঃবষ্টিপদ বাস্তমগুল একবার দেখা আবশ্বক। 

: এই বাস্তমগ্ডলে পুর্বপশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে দশ, দশটা | 
সরল রেখা টানিবে। তাহা হইলে প্রতি পংক্তিতে নয়টার 
হিসাবে ৯ পংক্কিতে ৮১টী ঘর হইবে। তৎপরে পূর্বান্তকর্তা 
পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি লইয়া! ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণা বর্তক্রমে ঘর পৃরণ 
করিবেন। ইহাতে অর্ধপদ নাই। 

ঈশানকোণ গৃহে শিখী, রক্ত, একপদ (১) তাহার দক্ষিণে 

পঙ্জন্ঠ, গীত, একপদ € ২) জয়ন্ত, শুরু, দ্বিপদ (৪ ) কুলিশাযুধ, 

পীত, দ্বিপদ (৬) হূর্ধ্য, রক্ত, দ্বিপদ (৮) সত্য, শ্বেত, ছিপ (১) 

ভূশ, গীত, দ্বিপদ্ (১২) আকাশ, শুরু, একপদ (১৩) অগ্নিকোণে 

বায়ু, ধূম, একপদ ( ১৪) পৃষণ, রক্ত, একপদ ( ১৫) বিতথ, 

শ্তাম, দ্বিপদ (১৭) গৃহক্ষত, শ্বেত, দ্বিপদ (১৯) যম, কৃষ্ণ, দ্বিপদ 

(২১) গন্ধব্ব, গীত, দ্বিপদ ( ২৩) ভূঙ্গরাজ, শ্বেত, দ্বিপদ্দ (২৫) 

মুগ, গীত, একপদ (২৬ ) নৈথতকোণে-স্ুগ্রীব, শ্বেত, একপদ 

(২৭) দৌবারিক, কৃষ্ণ, একপন (২৮) পিতু, শ্বেত, ছিপদ (৩৯) 

পুগ্পদস্ত, রক্ত, দ্বিপদ (৩২) বরুণ, শ্বেত, ছ্বিপদ্ (৩৪) অনুর, রক্ত 

দ্বিপদ (৩৬ ) শোষ, কৃ, দ্বিপদ (৩৮) রোগ, ধূআ। একপদ (৩৯) 

বাযুকোণে--পাঁপ, রক্ত, একপদ (3০) অহি, কষ, একপদ (৪১) 

মুখ্য, শ্বেত, দ্বিপদ (৪৩) ভল্লাট, পীত, ছিপদ (৪৫ ) সোম, শুরু, 

দ্বিপদ (5৭) সর্প, কৃষ্ণ, হ্িপদ (৪৯) অদিতি, রক্ত, ছ্বিপদদ (৫১) 

ও দিতি, হাম, একপদ ( ৫২ )। 

এইরূপে পঞ্চবর্ণ গুড়িদ্বারা চতুর্দিক্ বেষ্টিত হইলে পর অবশিষ্ট 
উনত্রিশটা ঘরে পূর্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্তে অস্কিত করিতে হয়। 

গৃহে ব্রহ্গা, রক্তবর্ণ, নবপদধ (৮১ )। 

উ্তরূপে ৮১টা ঘর পুরণ করিয়া, মণ্ডলের বাহিরে চারি- 
কোণে চারিটা পুত্তলিকার স্তায় অস্কিত করিবে। ঈশানকোণে 

চরকী রক্রবর্ণা। (৯) অগ্নিকোণে বিদারী কৃষ্ণবর্ণ। (২) নৈথ্তি- 
কোণে পৃতনা শ্তামবর্ণা (৩) বাযুকোণে পাপরাক্ষসী গৌরবর্দ (8)।, 

উত্তরূপে মগুল নির্মাণ করিয়া &ঁ মগ্ডলে উল্লিখিত দেবতা 

দিগের পুক্তা করিতে হয়। বাঁসগৃহপ্রতিষ্ঠাস্থলে একাশীতিপদ 

বাস্তমগুল প্রস্তত করিয়! তাহাতে বাস্তযাগ করিবে। 

বাস্তযাগতত্বে লিখিত আছে যে, যদি বাস্তযাগে এই মণ্ডল 

নির্মাণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, শালগ্রাম-শিলাতে এ 

সকল দেবতার পূজাদি করিবে। 

*মগডলকরণাসামর্ে শাল গ্রামসমীপে সর্ব পুজ্যাঃ। 

শালগ্রামশিলারূণী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। 
তত্র দেবাসুরাঃযক্ষা ভূবনানি চতুদ্দিশ ॥” (বাত্বযাগতক ) 

এই বিধান অসমর্থপক্ষে জানিতে হইবে। উক্তরূপ মণ্ডল 

করিয়াই বাস্তযাগ কর! বিধেয়। বাস্বযাগের শেষে দানাদি দ্বার 
বরাহ্মণদিগকে পরিতোষ করিবে। পুরোহিত সর্কবৌধধি স্বারা 
ধঞ্মানের শাস্তিবিধান করিবেন। এইরূপে বাস্তযাগ করিলে 

বাস্তর সকল দোষ প্রশমিত হয় । 

“ততঃ সর্বোৌষধিন্নীনং ষজমানন্ত কারয়েৎ। 

দ্বিজাংস্চ পুজয়ে্ুক্ত্যা যে চান্তে গৃহমাঁগতাঃ ॥ 

এতদ্বান্তপশমনং কৃত্বা কল্ম সমাচরেৎ। 

প্রাসাদভবনোস্তান প্রারস্তে পরিবর্তনে ॥ 

পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্বদোষাপনুততয়ে। 

ইতি বাস্ত,পশমনং কৃতবা সত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥” (ৰাস্তফাঁগতত্ব) 

বাস্তধাগ করিলেও গৃহগ্রবেশের যে সকল বিধি আছে, 
তদমুসারে গৃহে গ্রবেশ করিতে হয়। [গৃহ ও ৰাটী শব দেখ] 

র্জন্য একপদের নিয়ে আপ, শ্বেত, একপদ (৫৩) তৎপার্থে | বাঁস্তবস্তক (রী) বান্তক শাক। (রাজনি*) 
জয়ন্ত দ্বিপদের নিয়ে আপবতস, গৌর,একপদদ (৫৪) তাহার দক্ষিণে 

কুলিশামুধ হৃর্ধ্য, সত্য পদত্রয়ের নিষ্বে পাশাপাশি অধ্যমা, পার, 

বর্ণ, ্ রিপদ (৫৭) ভূশ ছ্বিপদের নিয়ে ইন্ত্রাত্মজ, পীত, একপদ (৫৮) 

আকাশ একপদের নিশ্ে সাবত্র, রক্ত, একপদ্দ ( ৫৯) গৃহক্ষত, 

ষম, গন্ধর্র্ব তিনটা গৃহের নিয়ে পাশাপাশিরূপে বিবস্বৎ, রক্ত,ত্রিপদ 

(৬২) তৃজরাজ দ্বিপদের নিষ্কে বিবুধাধিপ, গীতবর্ণণ একপদ 

(৩০) মুগ একপদের গিয়ে জয়, শ্বেত, একপদ (৬৪) পুষ্পদস্ত, 

বরুণ, অনুর, পাশাপাশি (এপদের নিয়ে মিত্র, গুরু, ত্রিপদ (৬৭) 

শোষ ছ্বিপদের নিয়ে রানযন্া, গীত, একপন্দ (৬৮ ) যোগ, এক- 

পঞ্ধের নিয়ে রুদ্র, শুরু, একপৰ (৬৯) তল্লাট, সোম, সর্প ত্রিপদের 

বাস্তবিদ্যা1 (স্ত্রী) বাস্তবিষয়ক বিগ, বাস্তজ্ঞান, ষে বিছ্যান্থারা 

বাস্তর সকল বিষয় জান। যায়, তাহাকে বাস্তবিগ্া কহে। 

বৃহত্সংচিতায় ৫৩ অধ্যায়ে বাস্তবিগ্তার বিবরণ বর্ণিত 

হইয়াছে । [ শিল্পশান্ত্র দেখ। ] 

বাস্তবিধান (ব্লী) বাস্তনো বিধানং। বাস্তবিষয়ক বিধান, 
বাস্তবিধি। 

বাস্তুশীন্ত্র (ক্লী) বাস্তবিষয়কং শান্ত্ং। বাস্তবিষয়ক পাস্ বাস্ত- 
বিদ্কা, যে শাস্ত্রে বাস্বিষয়ক উপদেশ আছে। যেশান্তে জান 

থাকিলে বাস্তবিষয়ক সমুদয় তত্ব অবগত হইতে পার! যায়। 

[ শিল্পশান্স দেখ ।] 



বাস্তসংগ্রহ (গু€) বাস্তশান্রভেদ। 

বাস্তহ (ব্রি) বাস্ত (নিবিৎ স্থান) হস্তা, নিবিৎ স্থানহদনকাঁরী। 
“যেন হুক্কেন নিবিদমতি পদ্যেত ন তত পুনরুপনিবর্তেত 

বাস্তহমেব তৎ।" ( উ্রত'ত্রা” ৩১১) “বাস্তহমেব' বাস্তশন্ষেন 

নিবিৎস্বানমুচ্যতে তন্ত স্থানস্ত ঘাতকং ততসুক্তং।' (সায়ণ) 

বাস্ত.ক (পুং র্লী) বসস্তি গুণা অত্রেতি বস উলুকাদয়শ্চেতি সাধু। 

শাকবিশেষ, চলিত বেতুয়া শাক। পর্যায়_-বান্ত,, বাস্তক, 

বন্থুক, বস্তক, হিলমোচিকা, শাকরাজ, রারশাক, টক্রবত্তী | 

গুণ__মধুর, শীতল, ক্ষার, মাদক, ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, 

অরনাশক, অর্শরোগে বিশেষ উপকারী, মল ও মুত্র" 

শুদ্ধিকারক। (রাজনি*) 

বান্তেয় তরি) ১ ব্তিসন্বন্ধী। ২ বস্তসঘন্ধী। ও বন্তসবন্ধী। 
৪ বাস্তসম্ন্ধী। বন্তৌ ভবং (দৃতিকুক্ষিকলশিবস্তান্ত্হে ঢএঃ। 

পা 8৩৫৬) ইতি ০৫. ৫ বস্তিভব। পয! ধমনয়স্তা নগ্যো! 

যদ্বান্তেরমুদকং স সমুদ্রঃ* (ছাপ্দোগ্য* ৩/১৯।২ ) বন্তিরিব বস্তি 

(বস্তেটঞ্। পা ৫৩১১) ইতি ঢঞ১। ৬ বস্তিসদৃশ। 

বাস্তোম্পতি (পুং) বাস্তোগৃহক্ষেত্রস্ত পতিরধিষ্ঠাতা 'বাস্তে!- 

্পতিগৃহমেধাচ্ছ চ।” ইতি নিপাতনাৎ অলুক্ যত্বধ, যদ্থা 

বানবস্তরীক্ষং তন্ত পতিঃ পাতা! বিভুত্বেন ইতি নিঘপ্ট,টাকায়াং 

দেবরাজযজা” ৫81৯) ১ ইন্দ্র। ২ দেবতামান্র। 

“বাস্তোম্পতীনাং দেবানাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিম্চ নির্্িতম্। 

চাতুর্বর9যজনা কীর্ণ, যহুদেবগৃহোল্লসৎ ॥” (ভাগবত ১০।৫০।৫৩) 

“কিঞ্চ নগরগৃহাদৌ বাস্তোষ্পতীনাং দেবানাঞ্চ গৃহৈর্বলতী- 

তিশ্চ মালিকাভিশ্চ নির্টিতম্, ( স্বামী ) 

(ব্রি) ৩ গৃহপালয়িতা, গৃহের পালনকর্তা । 

শবাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহাম্মান্” ( খক্ ৭৫81১) 

“হে বান্তোম্পতে গৃহন্ত পালয়িতর্দৈব ত্বমন্মাংঘদীয়ান্ স্তোতৃ- 

নিতি প্রতিজানীহি । (সায়ণ ) 

, বান্তেষ্পত্য (ত্রি) বাস্তোষ্পতি সমন্ধীয়। দেবতা মনব্ধীয়। 

বাস্ত্র (পুং) বস্ত্েণ পরিবৃতো! রথঃ বন্ত (পরিবৃতো রথঃ। পা 

৪২1১০) ইতি অণ.। বস্ত্রীতৃত রথ । (অমর) (ত্রি) ২ বস্তসন্বন্ধী। 

বাস্তব (ব্রি) বাগ্তনি ভবঃ বাস্ত-অণ, €খত্থাবাসথ্যবাস্থেতি। 
প| ৬।৪1১৭৫) ইতি উকারস্ত বত্বেন নিপাতনাৎ সাধুঃ। 
বাস্তভব। 

বাস্থ (তরি) বারি তিষ্ঠতি স্থা-ড। 

অবস্থান করেন । 
বাম্প (পুং)৯ উদ্া। হ লৌহ। (কেচিৎ) বাপ মর 

বকারমধ্য পাঠই সাধু! 

বাশ রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে বাঁশ শব্ষ বহু অর্থে ব্যবধযত 

জলম্থিত, যিনি জলে 

হয়। ইজাজী বি বিজ্ঞানে গ্যাস (৪৭৭). টিম্ (81910) এবং  ভ্েপার 
(91০8) বলিলে যে সকল পদার্থ বুঝার, বাঙ্গাল! ভাবার ধাপ 

শব তত তত পদার্থবাচক। বাঙ্গালা ভাবার গ্যাস, তেশার 

বা টিম শষের পরিবর্তে ঘাম্প শব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাপ 
পদার্থ-নিচয়ের একটা অবস্থা মাত্র। তরল পদার্থ উত্তাপ সহযোগে 

বাম্পে পরিণত হইয়া থাকে । স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম ও লৌহাদিও 

উত্তাপ দ্বারা বা্পে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ অর্থে বাষ্প 
শব্দটা ইংরাজী ভাষায় গ্যাস শব্দের অর্থবাচক । আমরা এস্থলে 

কেবল জলীয় বাম্পের কথাই বলিব। 
পবাযু-বিজ্ঞান” শবে জলীয় বাশ্পের সম্বন্ধে অমেক কথা বলা 

হইয়াছে। বৃষ্টি ও শিশির শবেও জলীয় বাচ্পের সম্বন্ধে বুল 
আলোচন! পরিলক্ষিত হইবে। আর্দ বস্ত্র রৌদ্রে ছড়াইয়! 
দিলে উহা অচিরে শু হইয়া যাঁয়। উহাযে জলরাশি দ্বারা 
পরিষিন্ত ছিল, সে জল দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষুর 

অগোচর হয়, অর্থাৎ জলরাশি বাণ্পে পরিণত হইয়া বাঁধুর সহিত 

মিশ্রিত হয়। প্রভাতে কোন একখানি আয়তমুখপাত্রে কিঞ্চিং 

জল রাখিলে অপরাহে দেখা যাইবে, উক্ত জলের অনেকাংশ 

কমিয়৷ গিয়াছে । জলের এইরূপ পরিণতি ইংরাজী ভাষায় 

পভেপার” (৮0৩৪৮) নামে অভিহিত হয়। হুর্্যকিরণে 

এইরূপ প্রতিনিয়ত কি পরিমাণে জলরাশি বাম্পে পরিণত হয়, 

বাযুবিজ্ঞান” শব্দে জলীয় বাম্প প্রকরণে তাহার বিস্তৃত বিষরণ 

লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে । যে জলীয় বাপ দ্বারা অসংখ্য যন্ত্াদি 

পরিচালিত হইতেছে, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় অসংখ্য কাধ্্য- 

নিবহ অহন্িশ সম্পাদিত হইতেছে, এস্কলে সেই বাশ্পের 
(569810 ) কথাই বল! যাইতেছে । 

অগ্নিসস্তাপে জল ফুটিয়া উঠে। এই ফুটত্ত জলরাশির 

উপর দিয়া যে জলীয় বাপ্পরাশি উগত হইয়া থাকে, তাহা! 

সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহারই নাম ষটিম (99810 )। 

এই জলীয় বাস্পের ধর্ম ঠিক বায়বীয় পদার্থের (£%৪) ধর্মের 

অনুরপ। এই জলীয় বাষ্প স্বচ্ছ। আকাশের অপেক্ষাকৃত 

শীতল বাযু-স্পর্শে বাম্পরাশি কিঞ্চিৎ ঘনীভূত্ত হওয়ায় উহা 

নয়নগোচর হইয়া থাকে। এই বাশ্পের শক্তি অসাধারণ । 

এতদ্বারা অসংখ্য যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। রেলগাড়ী, '্টীমার, 

পাটের কল, সুরকীর কল, চটের কল, কাপড়ের কল, ময়দার 

কল গ্রত্তি ধে সকল অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বারা মানবসমাজের 

অনন্তকাধ্য সমাহিত হইতেছে, এই বা্পীয় শক্ষিই উহার প্রধান- 

তম হেতু । এই জলীক়বাপ্পের প্রধান ধর্ম স্থিতিস্থাপকতাগুণ- 

বিশিষ্ট গ্রচাপ। এই বাশ্প যখন কোন আবদ্ধ পাত্রে সঞ্চিত কর! 

যায়, তখন সেই পাত্রের সর্ব্বাংশেই উহার প্রগাপ বিস্তৃত হইয়! 



বাস্পযস্ত্ 

পড়ে। টিম বা জলীয় বাস্পের এই ধর্শ হইতেই একটা প্রবলতর 

শক্তি উপজাত হয়। এই শক্তি যন্ত্রবিশেষে প্রচালিত হইয়া 

জগতের অসংখ্য কাধ্য সাধন করিতেছে। 

সৌর কিরণে জল বাশ্পে পরিণত হইয়া থাকে। যে নিয়মে 

এই কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা শ্বাভাবিক বাপ্পোদগম বা 

(90076806009 ০$8001%6100) নামে অভিহিত । কিন্তু অগ্নি- 

সন্তপ্ত জল ফুটিয়া ফুটিয়া (07 ৪০111600 ) যে বাষ্প উখিত 

হয়, তাহাই প্রতীচ্য বিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণতঃ স্টিম (3৮6900) 

নামে অভিহিত। তরল পদার্থগুলি তাপের মাত্রান্ুসারে স্কূটিত 

হইয়৷ থাকে। পদার্থসমূহের রাসায়নিক উপাদানের পার্থক্যান্থ- 

সারে উহার্দের স্ফোটনাঙ্কের (০1106 0০17) পার্থক্য 

ঘটে। জলের উপরে প্রচাপ, আকর্ষণের পরিমাণ, এবং উহাতে 

অন্তান্ত পদার্থের বিমিশ্রণ প্রভৃতির অনুসারে ক্ফোটনাঙ্কের 

বিনির্ণর হইয়! থাকে । 

সাধারণতঃ লবণপরিষিক্ত জল ১০২ ডিগ্রী তাপাঁংশে, সোরা 

পরিষিক্ত জল ১১৬ ডিগ্রী তাপাংশে, কার্বধনেট অব পটাশ 

পরিষি্ত জল ১৩৫ ডিগ্রী তাপাংশে ও চূর্ণ বিমিশ্রিত জল ১৭৯ 

ডিগী তাপাংশে স্কটিত হয়। 

মুসো সসিউর পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মার 

পর্বতে ১৮৫ ডিগ্রী তাপাংশে জল শ্ষ,টিত হয়। এই পর্বত 

সমুদ্র সমতল হইতে তিন মাইল পরিমিত উচ্চ। মুসো উইসের 

গণনায় দেখা গিয়াছে যে, পেচিসবড়া পর্বতেও ১৮৫ ডিগ্রী 

তাপাংশে জল ন্ৰটিত হইয়া থাকে। প্রতি ৫৯৬ ফিট উচ্চতায় 

১৮ ডিগ্রী করিয়া স্ফোটনাস্কের তারতম্য হইয়৷ থাকে। ধাতব 

পাত্রে ২১২ ডিগ্রী তাপাংশে এবং গ্লাস পাত্রে ২১৪ ডিগ্রী 

তাপাংশে ক্ষ/টিত হয়। আবার কোন পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ কলাই 
দ্বারা লেপন করিয়া উহাতে ২২৯ ডিগ্রী উত্তাপ প্রধান করিলেও 

জল স্কটত হুইবে না) লবণ, চিনি ও অন্যান্ত পদার্থ বিমিশ্রিত 

জল পরিশ্কূট করিতে অধিক মাত্রায় তাপের প্রয়োজন ॥ মেথে- 

লিক, ইথিলিক, প্রপ্রিলিক, এবং বুটিলিক ভেদে যে সকল এল- 

কোহল আছে, উহাদের ক্ষোটনাঙ্কও ভিন্ন ভিন্ন। এই প্রকার 

হাইড কার্বন,বেঞ্জোল, টলিওল, জাইলোল প্রত্ৃতিও ভিন্ন ভিন্ন 

তাপাংশে স্ফটিত হইয়া থাকে। [ জলীয় বাম্প সম্বন্ধে অন্যান্ত 

. বিষয় প্বায়ুবিজ্ঞান” “বৃষ্টি” ও শিশির শবে ভ্ষ্টব্য। ] 
বাস্পযন্ত্ (56810 [5780৪ ) বাষ্প প্রভাবে চালিত কল। 

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ পাঠকই বিবিধ স্থলে টিম এঞ্জিন 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন আমরা হাঁটে, ঘাটে, পথে, মাঠে, 

নগরে, প্রান্তরে সর্বত্রই স্টিম এপ্রিনের বহুল প্রচলন দেখিতে 

 পাইত্বেছি। কোন্ সময়ে কি গ্রকারে কাহাদারা সর্বাপ্রথমে | 

[ ৪৬৪ ] 
এপি কস ওক 

টিম এঞ্জিন আবিষ্কৃত ও প্রবর্থিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
জানিতে কাহার কুতৃহল ন! জন্মে? এখন আমরা যাঁহাকে হিম 

এঞ্জিন বলি, পূর্ব্বে উহা প্ফায়ার এঞ্জিন” নামে অভিহিত হইত, 

বাঙ্গালাভাষায় টিম এঞ্জিন বা ফায়ার এঞ্জিন বাম্পযন্ত্র নামে অভি- 

হিত হইতেছে। কেননা সংস্কৃত ভাষায় বাষ্প শবে উন্মা ও 
জলীয় বাম্প( 31687) উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। অগ্নিসস্তাপে জল- 

রাশি হইতে যে যাশ্প উদগত হয় এবং সংরুদ্ধ পাত্রে সন্কীর্ণ ছিদ্র- 
পথে সেই বা্প যে প্রবলবেগে বহির্গত হয়, তাহা অতি প্রাচীন- 

কালেও মানবমগুলীর স্ুবিদিত ছিল। খুষ্ট জন্মিবার এক শত 

বৎসর পূর্বে গ্রাচীন গ্রীস নগরীতে একপ্রকার বাম্পীয়যন্ত্রের কার্য. 
প্রণালীর কথ! প্রাচীন যুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে লিখিত 
আছে। ইজিপ্ট ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও বিবিধ প্রকার 

বাম্পস্ত্রের উল্লেখ পরিনৃষ্ট হয়। কিন্তু বাষ্পযন্র দ্বারা যে গৃতি 

ক্রিয়৷ নিষ্পার্দিত হইতে পারে এবং ইহা! যে গতি ক্রিয়র অতি 
শ্রেষ্ঠপাধন, ইংলগ্ডের মাকুটইস অব. ওয়ার্চে্টারের সময়ের পূর্বে 
কাহারও বিদিত ছিল না । ১৬৬৩ থুষ্ঠাবে তিনি একখানি ক্ষুদ্র 

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহার নাম ”4 0610৮৮19101 (09 0811198 

এই গ্রন্থে তিনি জলীয় 

বাশ্পের গতিক্রিয়-নিশ্পাদনী শত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 

সর্ধপ্রথমে উচ্চে জল তুলিবার নিমিত্ত একটা রাষ্পযস্ত্রের আবিফার 
করেন। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাম্পীয় যন্ত্রের উন্নতি- 

সাধনকল্পে সবিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হুয়। এই সময়ে ফরাসী 

বৈজ্ঞানিক স্থগ্রসিদ্ধ পেপিন্ (৮8710 ) বাশযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি- 

সাধন করেন, ইনি মারবার্গনগরে গণিতশান্ত্রের অধ্যাপক 

ছিলেন, তৎকালে ফরাসীদেশে ইহার স্তাঁয় স্থৃবিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার 

অন্ত কেহ ছিলেন না। ইনি পিষ্টন্ (186০0) ও সিলিগার 

(09119067) প্রভৃতি সহযোগে বা্পযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি- 
সাধন করেন। 

পেপিনের প্রবর্তিত ট্টিম এপ্রিনের অনেক প্রকার ত্রুটি ছিল। 
উহ! কখনও কার্যোপযোগী হয় নাই। টমাস সেভরি নামক 

একজন ইংরাজ যে ষ্টিম এঞিন্ নির্মাণ করেন, তদ্বারাই সর্ব- 

প্রথমে ্টিম এঞ্জিনের ব্যবহার জনসমাজে প্রবর্তিত হয়। ১৬৯৮ 

ৃষ্টা্ে তিনি ইহা রেজেস্টরী করেন। এই সকল কল জল তুলি- 
বার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত । অতঃপর আরও অনেক এঞ্সিনিয়ার 

নানাপ্রকার স্টিম এঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল 

যন্ত্র তাদৃশ প্রয়োজনীয় বলিগা বিবেচিত হয় লাই। ৯৭*৫ 
ৃ্টান্দে ডার্টমাউথ নিবামী নিউকায়েন নামক একড্পন কর্মকার 

একটা নূতন ধরণের বাক্গযপ্ নির্মাণ করেন। এই যঙ্তরে বাপ্- 

ন্বাশি ঘনীভূত করিবার নিমিত্ত অভিনব উপায় বিহিত 
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প্রদান করেন। ইতঃপুর্ববে সিলিগারের বাহিরে শীতল জল 
ঢালিয়া দিয়া রাম্পরাশি ঘনীভূত করিতে হইত। তাহাতে 
কষ্টের সীম! ছিল না। কিন্তু সহসা নিম্াতার হদয়ে এক বুদ্ধি 
উদ্ভাসিত হইল। তিনি হ্ঠাৎ এক দিবস সিলিগারের মধ্যে 

শীতল জল প্রক্ষেপণ করিয়৷ দেখিলেন, তদ্বার1 অতি সহজে ও 

সত্বরে বাম্প ঘনীভূত হয়। ইহাতে বাশ্পের শক্তিবর্ধনের 
অনেকটা সুবিধা হইল। এই এঞ্রিন “এটমস্ফেরিক এক্জিন” 
(40709311)9710 [101108) নামে অভিহিত হইত। বেইটন, 

শ্মিটন এবং অন্তান্ত এঞ্জিনিয়ারগণ এই যন্ত্রের বহুল উন্নতিসাধন 
করেন। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাঁন্ে কেবল জল তুলিবার নিমিত্তই 
এই যঙ্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 

টিম এগ্রিনের উন্নতিসাধকগণের মধ্যে জেমস্ওয়াটের নাম 
অতি প্রপিদ্ধ। ইনি গ্লাসগো নগরে গণিতসংক্রান্ত যন্ত্রাদি 

নিশ্মাণ করিতেন । ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগে ইউনিভারসিটির 

জনৈক অধ্যাপক ইহাকে একটি “এট্মসফেরিয়!” ইঞ্জিনের আদর্শ 
মেরামত করিতে প্রদান করেন। ওয়াট এই আদর্শ যন্ত্রটা 

পাইয়া ইহাদ্বারা নান! প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
তিনি দেখিলেন, পিসটনের (71509 ) প্রত্যেক অভিঘাতের 

নিমিত্ত ষে পরিমাণ বাম্প ব্যয়িত হয়, তাহা সিলিগারস্থ বাষ্প 

অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। ওয়াট এই বিষয় পরীক্ষা করিতে 

করিতে জলের বাণ্পে পরিণতি সম্বন্ধে বুল ঘটনা সন্দর্শন করি- 

লেন। তিনি নিজের গবেষণালন্ধ ফলে বিশ্মিত হইয়া! ডাক্তার 

ব্লাকের নিকট স্বীয় গবেষণার বিষয় প্রকাশ করিলেন। এই 
শুভ-সম্মিলনফলে বাপ্পযস্ত্রের অভিনব উন্নতির পথ প্রসারিত 

হইয়া উঠিল। এই সময হইতে সিলিগারের সহিত কন্ডেন্- 
সার (0০249089") নামক একটি আধার সংযোগ করা হয়। 
এই আধারের সাহায্যে ৰাম্প ঘনীভূত হওয়ার উপায় অতি সহ্জ 
হয়। এই ক্ন্ডেন্সার একটা শীতল জলাধারের উপর 

সংস্থাপিত করিয়! ওয়াট বাম্প ঘনীভূত করার উত্তম বন্দোবস্ত 
করেন। জলাধারের জল উষ্ণ হওয়া মাত্রই এ জল পরিবর্তন 
করিয়৷ উহাতে পুনর্বার শীতল জল দেওয়া! হইত। এই প্রকারে 

কন্ডেন্সার সতত শীতল জল-সংস্পৃষ্ট হইয়! বাম্পরাশিকে সততই 
ঘনীভূত করিতে সমর্থ হইত। 

ওয়াট ”এটুমস্ফেব্রিক টিম এঞ্জিনে” আরও বহুবিধ উন্নতি- 

সাধন করেন। অতঃপর আমরা এই বিভাগে কার্টরাইটের 
( 0507786) নাম গুনিতে পাই। ইহাঘ্বারাও বাশ্যস্ত্রে 
যথেষ্ট উদ্নতিসাধিত হয়। কার্টরাইটই প্রথমে ধাতব পিস্টনের 
ব্যবহার প্রবর্তন করেন। ১৭২৫ খুষ্টার্খে লিউপোপ হাই- 

ক] ১১ 

প্রেসার এঞ্জিনের (1117) 0757301৩ 1073810৩ ) চটি করেন। 

২২২-২১ ১১০ আপ তাস স্পপা স্পা সপ শিলসি [ররাররাচারারারাররাানদোনি 

অতঃপর ট্রিমার ও রেলওয়ে শকট প্রতৃতি পরিচালনের নিমিত্ত 

সুক্ম গণিতবিজ্ঞানের সাহাষ্যে প্রচুরতর তথ্য সঙ্কলিত হয়! 
এই সম্বন্ধে এক অতিনব যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে । বয়লারের 
বাষ্প প্রস্তত করার শক্তির লছিত বাম্পীক্ন যানের গতি ও 
তন্নিহিত ভারিত্বের বিচার অতি প্রস্মোজনীয়্। ১৮৩৫ থুষ্টাকে 

কাউণ্ট, ডি পেম্বর এততস্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করেন। 

বাম্পযস্ত্ররে অবয়বসমুছের মধ্যে নিম্নলিখিত অবয়বগুলিই 
প্রধান £-- 

১। চ্লী ও জলোত্তাপ পাত্র ( 11108 ৪00 1301191 ) 

২। বাশ্পপাত্র ও সঞ্চালন্দণ্ড (0)110799) 900 218600) 

৩। ঘনত্বসাধক ও বায়ুনির্ধাণ যকতর (09700610567 ৪1) 

৪11-1)10100) ) 

৪। মেকানিজম্ ( 81001201310 ) 

ইহাদের প্রত্যেকের বছল অঙ্গ উপাঙ্গ আছে। বাছুল্য বিবেচনায় 

এইস্থলে সেই সকলের নাম উল্লেখ করা হইল না। 
এই বাশ্পযন্ত্র এক্ষণে বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত 

হইতেছে । রেলওয়ে-শকট, ট্িমার এবং ব্যবসায়ীদের কাধ্য- 
নির্ব্াহার্থ শত প্রকার যন্ত্র এই বাম্পশক্তিদ্বারাই পরিচালিত 
হইতেছে। এক্ষণে তাড়িতশক্তিও এই সক্ল প্রয়োজনে 

যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । ইলেকটিক রেলওয়ে যন্ত্র 
কালে সর্বত্রই বাম্পায়রেলওয়ে যগ্ত্রের স্থান অধিকার করিবে, 

এক্ষণে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। [রেলওয়ে দেখ। ] 

বাম্পম্বেদ প্ং) খলরোগে স্বেদবিশেষ। 

বাম্পায়পোঁতি, ১৭৩ খুষ্টান্ষে জোনাথান হান একখানি ক্ষুদ্র 

গ্রস্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তিনি বীমার প্রস্তত করার 

উপযোগিত! সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্ত 

বৎসরের পর বৎসর চলিয়! গেল, এবিষয় কেহই হস্তক্ষেপ 

করিলেন না। ১৭৮২ খুষ্টান্দে এই বিষয় মাকুইস ডি জুস্রয় 

জোনাথান হানের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত্ত করিতে প্রয়াস 

পান। ইনি একখানি পষ্টম বোট” প্রস্তত করিয়া সোন 

নদীর শাস্তবক্ষে এক অভিনব নৌচালনবিষ্তা প্রদর্শন করিতে 

চেষ্টা করেন। কিস্ত তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। 

১৭৮৭ থুষ্টাবে স্কটলগ্ডের অস্তঃপাতী দালস্উ্নটন-নিবাসী মিঃ 

পেটিক মিলার একখানি গ্রন্থে এই ঘোষণা প্রচার করেন যে 

তিনি ক্রিম একঞ্জিনের সাহায্যে নৌকা চালাইৰেন। এই এঞ্জিনের 

চাকা থাকিবে, বাশের বলে সেই চাকা প্রবল বেগে ঘুরিতে 

থাকিবে এবং এই চাকাম্ম নিবন্ধ দাড়ের হা! নৌকা চালিত 

হইবে। উইলিয়াম সিমিংটন নামক একজন তরুণ বয়স্ক 



বান [ 
এলি 

ইঞ্জিনিয়ারতারা তিনি এই যন্ত্র প্রস্তত্ব করেন । ভালসউঘটন- 

ছুদের নির্ঘল সলিলে মিঃ মিলার এইন্প নৌকাসঞ্চালম কৌশল 

প্রদর্শন করেন । 

১৭৮৯ খুষঠা্দে ইনি একখানি বৃহ্ধাকার গোতে এই 

ত্র সংযুক্ত করেন। এই পোতখানি এক ঘণ্টায় ৭ মাইল 

পণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ১৮০১ খুষটাবে 

মিঃ নিমিংটন' একখানি স্টিমার প্রস্তুত করেন। এই হ্িমার 

থানি ক্লাইভ. খালে যাতায়াত করিত। কিন্তু ক্লাইভ খালের 

তট ভগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় খালের মধিকারী ছরিমার চালাইতে 
বাধা দেন। 

আমেরিকার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার স্কটলণ হইতে বাষ্পপোঁত- 

নির্শাগকৌশল শিক্ষা করিয়া ১৮*৭ খবষ্াকে সর্বপ্রথমে 

হড়সন নদীতে ট্রিমার চালাইতে চেষ্ট করেন। ১৮১২ 

টাকে ইংলগ্ডে টিম কোট প্রচারিত হয্ব। প্রথম হ্িমারথানি 

*কমেট” নামে অভিহিত হইয়/ছিল। মিঃ হেনরী বেল ইহার 

নির্মাতা ছিলেন। ইহাতে যে বান্পীয় যঞ্জ ছিল উহা চারিটা 

ঘোঁটকের বলবিশিষ্ট ছিল। ১৮২১ খুষ্টান্দে লগ্ডনে ও লিখে 

িমারযোগে গমনাগমন করার সুবিধ! করা হয়। 

সাগর অতিক্রমের নিমিত্ত এখন সহ সহ ট্রিমার হইয়াছে। 

কিন্তু সর্বাপ্রথমে আমেরিক| হইতেই একখানি ট্রিমার সাগর 

অতিক্রম করিয়া লিভারপুল আঙিয়াছিল। উহার নাম 

*সাঁভীনা”। আমেরিক! হইতে লগ্ডনে পৌছিতে এই রিমার 

খানির ২৬ দিন লাগিয়াছিল। ইংলগ্ডের সর্বপ্রথম সমুদ্রগামী 

বাপীয় পৌতের নাম সিরিয়স (917103) ১৮৩৮ খুষ্টান্দে 

সিরিয়স লন হইতে ১৭ দিনে আমেরিকায় উপস্থিত হয়। 

অতঃপর অতি জ্রতগামী বাপ্পপোত নির্মিত হইয়াছে । লিভার- 

পুল হইতে নিউইয়র্কে গমনাগমন করার নিমিত্ত এখন যেসকল 

সরিমার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি হিদার দশদিনে 

আমেরিকায় পৌছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্টিত “অলম্কা” ও “অরি- 

শন” নামক হ্রিমার লিভারপুল হইতে সাতদিনে, নিউইয়র্কে 

পৌছিয়াছিল। অলম্কা ট্রিমারখাঁনি এমন নুনিয়মে পরিচালিত 

হইত যে উহার গমনাগমনের নির্দিষ্ট সময়ে কখনও পাঁচ মিনিটের 

নানাধিক্য পরিলক্ষিত হইত ন1। 
বাম্পেয় (পুং) নাগকেশর ৷ (রত্মমাল! ) 

বাস্য (জরি) বাস-যং। ১ আচ্ছাদনীন্। 

নিবাসযোগ্য। 

পগৃহনগরগ্রামেযু চ সর্বাত্রৈবং প্রতিষ্ঠিত দেবাঃ । 

তেষু চ যথানুরূপং বর্ণ। বিপ্রাদয়ো! বাস্তা১॥” 
( বুহহসংহিতা। ৫৩৬৯.) 

২ নিরাসনীয়, 

বাত (২) দিন, দিবস। (ব্রিক) [বাশ দেখ।] 

বাঃকিটি (পুং) বারো জলন্ত কিটিও শৃকর১। ১ শিশুমাধ। 
বাঃসদন (ক্লী)বারো! জলন্ত সদনং | জলাধার। (িকা” ) 
বাহ, বন্ধ) ভাদি' আত্মনে অক” সেট,। জট, বাহতে। 
দু অবাহিষ্ট। 

বাহ (পুং) উহ্তেংনেনেতি বহ করণে ঘঞ। ১ ঘোটক। 
২বৃষ। ৩ মহ্ষি। ৪বাযু। ৫ বাহ। (এশবরত্বা* ) 

৬ পরিমাণবিশেষ । চারি পলে (৮ তোলায় একপল ) এক 

কুড়ব, ৪ কুড়বে এক গ্রন্থ, ৪ প্রস্থে একআড়ি, ৮ আড়িতে এক 
দ্রৌণী, ছুই দ্রোণে একক্র্প, দেড়হর্পে একখারী, ছুইখারীতে 
একগোণী, ৪ গোণীতে এক বাহ্ হয়। 

“পলং প্রকুঞ্চকং মুষ্টি; কুড়বস্তচ্তুষ্টয়ম্। 

চত্বারঃ কুড়বাঃ গ্রস্থশচতুঃ প্রস্থমথাঢ়কম্ ॥ 
অষ্টাঢকো ভবেৎ দ্রোণী দ্বিদ্রোণঃ সর্প উচ্যতে | 

সার্ধনপ্পো ভবেৎ খারী স্বে খার্ষো গোগুদাহ্ৃতা । 
তামেব ভারং জানীর়াৎ বাহে ভারচতুষ্টয়ম্ ॥” (ভয়ত) 
অমরটীকাকার স্বামীর মতে 6 আঢ়কে একড্রোণ, ১৬ জোণে 

এক থারী, বিংশতি দ্রোণে এক কুস্ত, দশকুত্তে এক. বাছ। 

৭ প্রবাহ্। 

“্যত্রাচ্চিরাজ্যধুমাদিমার্গাবিব সমাগত । 
গঙ্গাযমুনয়োর্বাহৌ ভাতঃ সুগতয়ে নৃণাম্ ॥* 

( কথাসরিৎসা” ৯৩৮১ ) 

৮ বাহন। (ত্রি)৯বাহক। 

বাহক (ত্রি) বহতীতি বহ-ধল্। বহনকর্তা। যিনি বহন করেন ॥ 

«আচেরুবিবিধাঃ ক্রীড়া বাহৃবাহকলক্ষণাঃ | 
যত্রারোহত্তি জেতারে! বহস্তি চ পরাঙ্জিতাঃ ॥”(ভাগবণ১০১৮২১) 

(পুং) ২ সারথি। 

বাহকত্ব (ক্লী) বাহকন্ত তাবঃ ত্ব.। বাহকের ভাব বা ধর, 
বাহকের কাধ্য, বহন। 

বাহদ্বিষত. (পুং) বাহানাং ঘোটকানাং দ্বিষন্ শত্রুঃ। মক্ষি, 
বাহরিপু। (অমর) 

বাহুন (ব্লী) বহত্যনেনেতি বহ-করণে লুট, বোহনমাহ্তাৎ। 
পা ৮৪৮ ) ইত্যত্র বহতে ল্যুটি বৃদ্ধিরিহৈব কুত্রে মিপাতদাৎ 
ইতি ভট্োজিদীক্ষিতো ক্যা নিপাতনাৎ বৃদ্ধি।। হত্তী,, অখ, 
রখ ও দোলাদি যান। (ক্রি) বাহসবতীত্ি, বহ-স্থার্থে পিচ 
লু। ২ বাহক বাহনকারী। 

“সবাহনানাং নাগাদাং শীকরাদুমহাভবৈং | 
শৃবরপ্রেয়সীপৃষজে হযয়ং চক্রে কাযং হৃলঃ ॥ 

(কথাসরিৎসা* ১২৪২২৭ ২২৭) 



ধাহুনতা। । রী) বাহন ভাব তল-টাপ্। বাহক, বাহনের 
ধর্খ বা কাধ্য। 

ধাঁহনপ (পুং) বাহন-পা-ক। বাহনপভি। 

বাহনপ্রজ্ঞপ্তি ত্ত্রী) বাহনের জ্ঞানবিষয়ক গ্রণালীভেদ। 
( ললিতবি* ১৬৯ পৃঃ) 

বাঁছনিক (ত্রি) বাহনেন জীবতি € বেতনাদিভ্যো জীবতি। 
প| 818১২ ) বাহন-ঠকৃ। বাহন দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। 

বাহনীয় (ব্রি) বহ-ণিচ্ অনীয়র। বহন করাইবার যোগ্য। 
বাহরিপু  (পুং ) বাহানাং ঘোটকানাং রিপুঃ । মহ্ষি। (অমর) 
বাহশ্রেষ্ঠ €পুং ) বাহেষু বাহনেষু শ্রেষ্টঃ। অশ্ব। (রাজনি*) 
বাহস্ (রী) স্তোত্র। “বিপ্রা ইন্্রা় বাহঃ কুশিকাশো অক্রন্* 

(খক্ ৩৩০২২ ) “বাহঃ জ্ঞোতং (সায়ণ ) 

বাহন (পুং) উহ্ততে ইতি বহু ( বহিযুভ্যাং ণিং। উ. ৩1১১৯) 
ইতিঅস চ৬ সচ গিৎ। ১ অজগর। দত্বাষ্টাঃ গ্রাতিশ্রৎকায়ে 
বাহসঃ” ( তৈত্বিরীয়স* ৫1৫1১৪।১ ) 

২ বারিনির্যাগ। ও সুনিষগ্নক, চলিত শুশুনি শাক। 
বাহ। (ত্ত্রী) বাহ-অজাদিত্বাৎ টাপ্। বাহু। ( অজয়পাঁল ) 
বাহাবাঁহবি (অব্য* ) বাহুভিব্বাহভিযুক্ধমিদং প্রবৃত্তং | বাহু- 

যুদ্ধ, চলিত হাতাহাতি । 

বাহিক (পুং) বাহেন পরিমাণবিশেষেণ ক্রীতং বাহ (অসমাসে 
নিষাদিভ্যঃ। পা! ৫1১২০ ) ইতি ঠক। ১ ঢন্ধা, চলিত ঢাক। 

২ গোবাহ, শকটাদি। (ধরণি) (ব্রি) ভারবাহক, যে ভার- 
বহন করে। 

বাহিত (ব্রি) বহ-শিচংক্ত। ৯ চালিত। ২ প্রাপিত। 
৩ প্রবাহিত। ৪ প্রতারিত। ৫ বঞ্চিত। 

বাহিতা। স্ত্রী) বাহিনো ভাবঃ তল্ টাপ,। বহনকান্ীর ভাব বা! ধর্শ। 
বাহিত (তরি) বহনকারী। 
বাহিত, (ক্লী) গঞ্জকুস্তের অধোভাগ। ( অমর ) 
বাহিন্ (অর) বাহ-অন্যর্থে ইনি। বহনকারী। 
বাহিনী (ত্ত্রী) বাহা বাহনানি ঘোটকাদীনি সস্ত্স্যামিতি 

বাহ-ইনি। ১ সেনা। ২ সেনাভেদ। গজ ৮১, 
অন্ধ ২৪৩, পদাতিক ৪০৫, এই সমুদধায়ে, এক বাহিনী হয়। 

“গজাঃ একাশীতিঃ,,ব্থাঃ একাশীতিঃ, অস্বাস্ত্রিত্বারিংশদধিক. 
শতদয়ং। পদাতিকাঃ পঞ্চাধিকচতুঃশতম্, সমুদ্ায়েন দশাধিকাই- 
শতং বাহাঃ সন্তন্তাং” ( অমরূটীকায় ভরত ) 

“একো! রখো গজশ্চৈকে। নর; পঞ্চ পদাতয়ঃ | 
্রয়শ্চ ভুরগান্তজ.জৈঃ পত্তিরিত্যভি দীয়তে ॥ 
পত্তিস্ত ব্রিগুণামেতামাহঃ মেনামুখং বুধ1ঃ। 
ত্রীণি সেনামুখান্তেকে। গুল ইত্যভিধীয়তে ॥ 

[৪৬৭ | 

রথ ৮১, 

ত্রয়ো গুলা গপোনাম বাহিনী তু গণান্ীয়ঃ । 
বতান্তিতস্ত বাহিন্ঠঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥* 

(ভারত ১২১৯-২১) 

১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি ও ৩ অশ্ব এই সকলে এক পড়ি; 
৩ পত্ভিতে ১ সেনামুখ, ৩ পেনাসুখে ১ গুল, ৩ গুজে এক গণ 
এবং ৩ গণে এক বাহিনী হয়। বাঃ প্রবাহোৎস্তান্তাং ইনি। 
৩নদী। ৪ প্রবাহশীলা। প্যমুনা চ নর্দী জজে কালিলাস্তর- 
বাহিনী ।” (মার্কগেয়পু* ৩৮২৯ ) 

বাহিনীপতি (পুং) বাহিন্তাঃ সেনায়াঃ পতিঃ | সেনাপতি । 
"প্রবাদেনেহ মত্্তানাং রাজ! নাম়ায়মুচ্যতে। 
অহ্মেব হি মত্ল্তানাং রাজ! বৈ বাহিনীপতিঃ ॥” 

(ভারত ৪1২১৯) 

বাহিন্তাঃ নগ্তাঃ পতিঃ। ২ সমুদ্র। (শবরদ্বা*) 
বাহিনীপতি মহাঁপাত্র ভট্রাচার্ম্য, নবন্বীপের স্থগ্রসিদ্ধ নৈয়া- 

য়িক বাস্থদেব সার্বভৌমের পুত্র। ইনি পক্ষধর মিশ্র রচিত 
তত্বচিন্তামণ্যালোকের শবালোকস্তোত নামে টীকা রচনা 
করেন। ইনি উৎকলপতির প্রধান মন্িত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 

[ বাসুদেব সার্বভৌম দেখ । ] 
বহিনীশ (পুং) বাহিন্তাঃ ঈশঃ। বাহিনীপতি। 
বাহিষ্ঠ তত্রি) বোঢ়তম। "্যদ্ধাহিষ্ঠং তদগনয়ে বৃহদচচবিভাবসোঃ” 

( খক্ ৫।১৫।৭ ) “বাহিষ্ঠং বোঢ়তমং যতন্তোত্রং' ( সায়ণ ) 

বানু (পুং ) বাধতে শত্র,নিতি বাধ লোড়নে (অধ্ডিুশি কমীতি। 

উ, ১/২৮) ইতি কু হকারাদেশশ্চ। কক্ষাবধি অন্ধুল্য গ্রভাগ 

পধ্যস্ত শরীরাবয়ব, পর্য্যায়-_-ভুজ, প্রবেষ্ট, দোষ বাহ, দোষ । 

বৈদিক পর্য্যায়-_-আয়তী, চ্যবনা, অনীশৃ, অগ্নবান!, বিনঙ্গ সৌ, 
গভস্তী, কবঙ্গৌ, বাহ্, ভূরিজৌ, ক্ষিপন্তী, পরী, ও ভরিত্র। 

(বেদনি* ২ অণ্) 

কুর্পর দেশের উর্ধভাগ বাহু এবং তাহার অধোভাগ প্রবাহু। 

*মুখং বাহ্ প্রবাহ চ মনঃ সর্বেন্দ্িয়াণি চ। 

রক্ষত্বব্যাহতৈত্বয্যস্তব নারায়ণ! হব্যয়ঃ ॥” (বিষুংপুৎ ২।৫। অ?) 
“্বাহুপ্রবাহ্ চ কুর্পরন্তোর্ধাধোভাগৌ” ( তষ্টীকা ) 
৩ অস্কশান্ত্র মতে ত্রিকোণাদির পার্বরেখা। 

বাহুমুল (ক্লী)বাহ্বোমুলম্ ভূজঘয়ের আতস্তভাগ, চলিত কাক 
বা কাকাল। পর্যায় বক্ষ, ভুজকোটর, দোমুলি খণ্ডিক, কক্ষ । 

“কাপি কুগুলসংব্যানিসংযমব্যপদেশতঃ | 

বাহুমুলং স্তন নাভিপক্করং দরশয়েৎ স্ফ,টম্ ॥” 
(সাহিত্যদ” ৩১১৪ ) 

(বাহুল (পুং) ১ কার্তিক মাস। (অমর) ২ ব্যাকরণের অস্থ- 
শাসনবিশেষ। [ পবর্গে দেখ।] 



বাহিলিক 

বাহুল্য (ক্লী) বহুলত্ত ভাবঃ য্যগ.। বহুত, বলের ভাব। 

বাহুবার (পুং) শ্লেনাস্তক বৃক্ষ । (রাজনি”) 

বাহুক (পুং) ছগ্মবেশী নলরাজা। [নল দেখ।] 

বাহ্চ (তি) বন্ধি দববন্ধীয়, অগ্রিসঘ্ধীয়। 

“মনৈ্বাহৈঃ ক্ষীরবৃক্ষাৎ সমিজির্ভোতব্যোহগিঃ সর্যপৈর্স পির্যা চ।” 
( বৃহৎসংহিতা ৪৬২৪) 

বান্ছেয় (পুং) আচাধ্যভেদ। 

বাছা (ব্লী) বাহ্তে চাল্যতে ইতি বাহি-গ্যৎ। ১ যান। 

'ানং যুগ্মং পত্রং বাহাং বাং বাহনধোরণে।” (হেম) 

বহণ্যৎ। ২ বহনীয়। বহিস্ য্যঞ। ৩ বহিঃ, চলিত 

বাহির। 
*অপবিভ্রঃ পবিজ্রো বা সর্বাবস্থাং গতোইপি বা। 

যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্যাত্যস্তরঃ শুচিঃ ॥৮ 

বাহক (রী) বাহ-কন্। ১ বাহ। ২ বাহক, শকট। 

বাহাকায়নি ( পুং) বাহ্কের গোত্রাপত্য। 

বাহাকী (স্ত্রী) অগ্রিপ্ররুতিকীটভেদ। ( সুশ্রুত করম্থাণ ৮অ?) 

বাহত্ব (ক্লী) বাহান্ত ভাবঃ ত্ব। বাহোর ভাব বা ধর্্ম। 

বাহাছ্যুতি (পুং) রসের সংস্কারবিশেষ। (রস চি' ৩অ?) 

বাহাক্ক (পুং) বহৃস্কের গোত্রাপত্য। 

বাহ্স্কায়ন (পুং) বাহ্স্কের গোত্রাপত্য । 

বান্ায়ান ( পুং) বনের অপত্য। 
বাহোক্িয় (কী) বাহমিন্ডরিয়ং। বহিরিকিয়, ইন্্িয় একাদশ, 

তন্মধ্যে ৫টী বাহেব্ত্রিয়, ৫টী অন্তরেক্জিয় এবং মন উভয়েন্দরিয়। 

চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই পাঁচটা বাহে্দরিয়, 

বাক, পাণি, পায়ু, পাঁদ ও উপস্থ এই পাঁচটা অন্তরেত্ত্রিয়। চক্ষু 

প্রভৃতি পাঁচটা ইন্ত্িয় বহিবিবিষয় গ্রহণ করে, এইজন্য উহাদিগকে 

বাহোন্ছিয় কছে। 

"এতে তু দ্বীন্দরিয়গ্রাহা অথ স্পর্শীস্তশকাঃ। 

বাহৈকৈকেন্তরিকসগ্রাহ। গুরুত্বাদৃষ্টভাবনা ॥* (ভাষাপরি” ) 

বাহিলিক (পুং) দেশভেদ, বাহলীক দেশ। (ত্রি)২ তদ্দেশ 

জাত, বাহলীক দেশপ্পাত। [ আরট্র ও বাল্থ দেখ। ] 

*পৃষ্ট্যানামপি চাশ্বানাং বাহিলকানাং জনার্দিনঃ। 

দূদৌ শতসহআ্াণি কন্যাধনমন্থত্ুমম্ ॥" (ভারত ১/২২২।৪৯) 

(ক্লী) ওকুস্কুম। ৪হিঙ্থু। (অমর) 

€ আোতোহগ্ন। ( পধ্যায়মুক্তা” ) 

(পুং) ১. দেশতেদ। ২ তঙ্গেশজাত ঘোটক, 

বাহলীকদেশজ।ত ঘোটক। ৩ গন্ধর্বাবিশেষ। ( পবরত্বা" ) 

৪ গ্রাতীপ পুব্রবিশেষ। (ভারত ১/৯৫।৪৫ ) 

(কী) ৫কুক্কুম। ৬হিহু। (মেদিনী) 

(স্থৃতি ) 

বিংশতিপ 

৫ অসহন। ৬ হেতু । ৭ অব্যান্তি। ৮ বিনিযোগ। ৯ ঈষদর্থ। 

১০ পরিভব | ১১ শ্ন্ধ। ১২ অবলম্বন । ১৩ বিজ্ঞান । (মেদিনী) 

১৪ বিশেষ । ১৫ গতি। ১৬ আলস্ভ। ১৭ পালন । ( শবারত্বা” ) 

উপসর্থবিশেষ, প্র, পর! গ্রতৃতি উপসর্গের অন্তর্গত একটী উপ- 

সর্গ। মুগ্ধবোধটাকাকার হুর্গাদীস এই উপসর্গের নিম্নোক্ত কয়টা 

অর্থ করিয়াছেন, যথা-_বিশেষ, বৈরপ্য, নঞ্থ, গতি ও দান। 

বি নিগ্রহে নিয়োগে চ তখৈব পাদপুরণে। 
নিশ্য়েইসহনে হেতাবব্যাপ্তিবিনিযোগয়োঃ। 

ঈষদর্থে পরিভবে শুদ্ধাবলম্বনে ইপি চ॥* ( মেদিনী) 

বি (পুংস্ত্রী) বাতি গচ্ছতীতি বা ( বাতে ভিচ্চ। উপ, ৩১৩৩) 

ইতি ইণ্ সচ-ডিৎ। পর্ষী। 

“কে যুয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং প্রশ্নবিশেষাশ্রয়ঃ। 

কিং জরতে বিহগঃ স বা ফণিপতির্যত্রান্তি স্থণ্টোহরিঃ ॥৮ 

( সাহিত্য” ১৭ পরি*) 

(কী)২ অন্ন। ( শত” ব্রা” ১৪৮।১২।৩) ( পুং)২ আকাশ। 

৪ চক্ষুঃ, নেত্র। 

বিংশ (ত্রি) ৰিংশতি পুরণে-ডট, তেলোপঃ। বিংশতির পুরণ। 

*কুরযুরর্থং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ।* 
(মনু ৮1৩৯৮) 

বিংশক (তরি) বিংশত্যা ক্রীতঃ বিংশতি (বিংশতি ব্রিংশত্তযাং 
ডবুনসংজ্ঞায়াং। পা! ৫1১/২৪) ডবুন্ (তিবিংশতে ডিতি। পা 
৬৪১২৪) ইতি তিলোপঃ। বিংশতিক্রীত, যাহা ২৭ দিয়! 

কেনা হইয়াছে। 

বিংশতি (শ্রী) দ্বেদশ পরিমাণমন্ত পক্তিবিংশতীতি নিপাতনাৎ 

সিদ্ধং। সংখ্যাবিশেষ ২০ নংখ্য|। 

"বিংশত্যাগ্ঠাঃ সদৈকত্তে সর্বাঃ সংখোয়সংখ্যয়োঃ | 
সংখ্যার্থে দ্বিবহৃত্তে স্তম্ত।সু চানবতেঃ স্্িক্ঃ ॥৮ ( অমর ) 

তদ্বাচক অর্থাৎ বিংশতিবাচক রাবণবান্ অঙ্গুলি। ( কবিকর্লীলতা ) 
নখ। ( সংকৃত্যমুক্তাবলী ) 

বিংশতিক (তরি) সংখ্যায়া কন্ সতাদা হয়েতর্থে, “বিংশতি তরিংশব্যাং 
কন্, সংজ্ঞায়াং আভ্যাং কন্ স্তাৎ। বিংশতিক। অসংজায়াস্ধ 

ডবুন্গ্তাৎ, বিংশক। বিংশতিযোগ্য, বিংশতি সংখ্যা । 

ংশতিতম (ব্রি) বিংশতেঃ পুরণঃ বিংশতি (বিংশত্যা- 
দিত্যন্তমডগ্ততরম্তাং। পা! ৫২1৫৬) ইতি তমড়াগমঃ। বিংশ, 
২০, বিংশতির পৃরণ। 
ংশতিপ (পুং ) বিংশতি-পা-ক। বিংশতির অধিপতি, যিনি 

বিংশতি গ্রাম পালন করেন, বা যিনি বিংশতি লোকের উপর 

আধিপত্য করেন। 



এ ফির রর রে নিন রি: 2 এপ্স পেশী সস 

বিংশতিশত (রী) বিংশত্যাঃ শতং। বিংশতি শত্ত, ২* শত। 

(শত ঝা” ১২৩১২ ) 

বিংশতিসাহত (ক্লী) কুড়িহাজার। 

বিংশতীশ (পুং) বিংশত্যাঃ ঈশঃ। বিংশতির অধিপতি, 
বিংশতিপ। 

“গ্রামহ্যাধিপতিং কৃর্ধ্যাদ্দশ গ্রামপতিং তথ| $ 
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহঅপতিমেব চ॥* (মেনু 9১১৫) 

বিংশতীশিন্ (পুং) বিংশত্যাঃ ঈশী, ঈশ-পিনি। বিংশতি 

গ্রামের অধিপতি। 

“থামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয্ম্। 
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে ॥” মেনু ৭১১৩) 

ংশত্যধিপতি (পুং) বিংশত্যাঃ অধিপতিং। বিংশতি 
গ্রামের অধিপতি, বিংশতিপতি। 

বিংশদ্বাছ (পুং ) রাবণ, বিংশতিবাহ। (রামায়ণ ৭৩২৫৪ ) 

বিংশিন্ (পুং) বিংশতি গ্রামেতে অধিকৃত, বিংশতি গ্রামপতি। 
“দশমী কুলস্ত ভূঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ। 

গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহআধিপতিঃ পুরম্॥ (মনত ৭১১৯) 

'দশমু গ্রাম্ষেধিকৃতে। দশী এবং বিংশী, ছান্দসঃ শব্দসংস্কারঃ, 

( মেধাতিথি ) 

(পুং) ২ বিংশতি। (সিদ্ধান্তরকৌ?) 
বিংশোত্তরী দশ। [ত্ত্রী) জ্যোতিযোক্ঞ দশাভেদ । এই দশায় 

১২০ বৎসর পধ্যন্ত গ্রহের ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম বিংশো- 

ত্তরী দশা! । এই ধশাবিচার দ্বারা মানবজীবনের শুভাশুভ ফল 

নির্ণক্ করিতে হয়। দশ! বহ্প্রকার হইলেও কলিকাঁলে এক 

নাক্ষত্রিকী দূশানুসারেই ফল হইয়া থাকে। 
“সত্যে লগ্মদশা প্রোক্ত| ত্রেতায়াং যোগিনী মতা । 

স্বাপরে হরগৌরী চ কলোৌ নাক্ষত্রিকী দশ! ॥৮ ( অগ্মিপুরাণ ) 

নুৃতরাং কিকালে এক নক্ষত্রান্থসারেই দশ! স্থির করিয়া 

ফল নির্ণর করিতে হয়। নাক্ষত্রিকী দশার মধ্যে আবার অষ্টোত্তরী 

ও বিংশোত্বরী এই ছুইটা দশান্সারে গণন!| হইয়া থাকে। কিস্ত 

ঘদ্দিও পরাশর পধ্চোত্তরী, অষ্টরোত্তরী, দ্বাদশোত্বরী ও বিংশো- 

ত্বরী গ্রভৃতি অনেকগুলি নাক্ষত্রিকদশার উল্লেখ করিয়াছেন, 

তথাপি আমাদের দেশে অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই ছুইটা 
দশা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার 

অধিকাংশ জ্যোতিবিদ্ই অগ্টোত্তরী মতে গণন। করিয়া থাকেন। 

কোন কোন বিজ্ঞ জ্যোতিবিদ্ অষ্টোত্তরী ও বিংপোত্বরী এই 

ছুই দশাগুসারেই বিচার করিয়! ফণ নির্ণয় করেন । 

পশ্চিম প্রদেশে একমাত্র বিংশোত্তরী দশাই প্রচলিত। 

তথার আষ্টোত্বরী মতে গণন! হয় ন| বলিলেও অতুযুক্তি হয়না। 
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ধখামতে গণনা হয়। কিন্ত এই উভয়বিধ গণনাতেই অনেক 

স্থলে ফলের তারতম্া দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 'জ্যোতির্বিিদেরা 

রলেন,দশানুসারে ফল নির্ণীত হইলে তাহা অবস্ত হইতেই হইবে, 

তবে ইহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ কি? ইহাতে তাহার! বলেন 
যে, অষ্টোত্বরী ও বিংশোত্তরী এই ছুইটা দ্শার মধ্যে যাহার যে 
দশার ফলের অধিকার আছে, তাহার সেই দশানুমারেই ফল- 

ভোগ করিতে হইবে, অপর দশানুসারে ফলভোগ হইবে না। 

কেহ কেহ বলেন, বিচারের ভ্রম হওয়ায় এরূপ হইয়া থাকে। 
অষ্টোত্বরী ও বিংশোত্তরী এই ছুইটীই নাক্ষত্রিকী দশ! হইলেও 

নক্ষত্রক্রম একরূপ নহে । কৃত্তিকা হইতে আরন্ত করিয়। অভি- 

জিতের সহিত ২৮টী নক্ষত্রের তিন চারিটী ইত্যাপিক্রমে রাহ 

প্রভৃতি গ্রহের অষ্টোত্তরী দশা হইয়া থাকে । কিন্তু বিংশোত্থরী 

দশ! এইরূপ নহে । এই দশ! কোন একটা বিশেষ নিয়মের 

উপর নির্ভর করিয়া প্রতিপাদদিত হইয়াছে । ভগবান্ পরাশর 
স্বীয় সংহিতায় বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে 

অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কিছু আলোচন! করা যাইতেছে । 

কোন নির্দিষ্ট রাশির ত্রিকোণ অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম 

রাশির সহিত পরম্পর সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর 

পরম্পরের দৃষ্টিগত হয়। পরাশর মুনি নিজ সংহিতায় উক্ত 

নিয়মে রাশিদিগের পরম্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। 
ব্রিকোণস্থ রাশিবিগের মত ত্রিকোণম্থ নক্ষত্রদিগেরও পরম্পর 

সম্বন্ধ হইয়া থাকে । নক্ষত্র সংখ্যা ২৭ টা উহাকে ৩ দিয়া 

ভাগ করিলে প্রতিভাগে ৯টী করিয়া নক্ষত্র থাকে, অতএব যে 

কোন নক্ষত্র হইতে বামাবর্ড ও দক্ষিণাবর্তক্রমে যে যে নক্ষত্র 

দশম হইবে, সেই সেই নক্ষব্রকেই তত নক্ষত্রের ত্রিকো"স্থ 
নক্ষত্র জানিতে হইবে। যেরূপ কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে দক্ষিণাবর্ত 

ও বামাবর্তগণনায় উত্তরফন্তনী ও উত্তর[ষাটা নক্ষত্র দশম বা 
ত্রকোণ নক্ষত্র হইতেছে। 

অতএব এক্ষণে জানা গেল যে, কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত 

উত্তরফন্তুনী ও উত্তরাষাঢ়া, মাত্র এই ছুই নক্ষত্রেরই ধিকোণ বা 

দৃষ্টি সমবদ্ধ থাকায় কৃতিকা নক্ষত্রে যে গ্রহের দশা,এ ছুই নক্ষত্রেরও 

সেই গ্রহের দশা হুইবে। কৃত্তিকা নক্ষতে রবির দশ।র উল্লেখ 

আছে, অতএব গ্ ছুই নক্ষত্রেরও রবির দশ! জানিতে হইবে । 

ইছাদিগের পরস্পরের পরবস্তী তিনটা নক্ষত্রেও পরস্পর ত্রিকোণ 

সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ রোহিণী; হস্তা ও শ্রবণ! নক্ষত্রে চন্দ্রের দশার 

অধিকার । ২৭? নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থিত 

থাকিলে অতিশয় হ্ষযুস্ত থাকেন,এইজন্ পরাশর রোহিণী নক্ষত্র- 

কেই চন্দ্রের দশারস্তক ঝলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
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উক্ত গ্রকার নিয়মেই প্রত্যেক তিন তিন নক্ষত্রে মঙ্গলাদি- 
গ্রহেরও দশা কল্পিত হইয়াছে । বিংশ্োত্তরী দশায় অষ্টোত্বরী দশার 

মত অভিপ্িৎ নক্ষত্র ধরিয়। গণন1 করিতে হয় না এবং রৰি অবধি 

কেতু পধ্যস্ত নবগ্রহের প্রত্যেকেরই তিন তিন নক্ষত্রে দশাধিকার 

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । আঅষ্টোত্তরী মতে কেতু গ্রহের দশা নাই, 
কিন্তু বিংশোত্তরীতে কেতু গ্রহের দশ! কলিত হইয়াছে । একারণ 
অষ্টোত্বরী দশার ক্রমের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 

বিংশোত্তরীমতে, রবি প্রতি গ্রহের দশাঁভোগ কাল এইরূপে 

নির্দিষ্ট হইয়াছে--রবির দশ! ভোগকল ৬ বতলর, চক্রের ১০ 

বঙ্মর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাছুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির 

১৬ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর 

৭ বর, শুক্রের ২০ বৎসর» সমুদয়ের যোগে ১২০ বর্ষে 

দশ! ভোগ শেষ হয় বলিয়া ইহাঁর নাম বিশোত্তরী হইয়াছে। 

গ্রন্থ ইহাতে আষ্টোত্তরীদশার মত নক্ষত্রসংখ্যা অনুসারে দশার 

বর্ষ বিভাগ করিয়া ভোগ্যদশা আনয়ন করিতে হয় না। ইহাতে 
প্রত্যেক নক্ষত্রেই পূর্ণ দশার ভোগ্য বর্ষ ধরিয়া গণনা করিতে 
হয়। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, অষ্টোন্তরী ও বিংশোত্তরী উভয় 

মতেই রবি হইতে মঙ্গল পর্য্যন্ত এই তিনটা দশাক্রম পরম্পর 

কা, তৎপরে চতুর্থদশা হইতেই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এবং 
রবি ও বুধ ভিন্ন অন্তান্ত গ্রহের দশাবর্ষের সংখ্যাও ভিন্ন প্রকার । 

ব্রিকালদর্শী পরাশর মুনি কলিকাঁলের জীব যাহাতে ভাগ্য- 

চক্রের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইতে পারে এ সম্বন্ধে একমাত্র প্রত্যক্ষ 

ফলগ্রদ বিংশোত্তরী দশারই নির্দেশ করিয়াছেন । যদিও আষ্টোত্বরী 

ও বিংশোত্তরী প্রভৃতি কএকটী নাক্ষত্রিকী দশার অধিকারী 

নির্ণয়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে পরাশরের মতে এই 
কলিকালে বিংশোত্তরী দশাই 'ফলপ্রদ্দ। সুতরাং দশা-বিচারে 

ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইলে বিংশোত্তরী মতেই দেখ৷ 

আবগ্তক। এই দ্রশা বিচার করিতে হইলে স্থুলদশা, অন্তর্দশা 
ও প্রত্ন্তর্দশা নির্ণয় করিয়া তত্পরে তাহাদের সম্বন্ধ বিচার 
পূর্বক ফলম্থির করিতে হয়। 

কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ গ্রহের দশ! হয়, তাহার বিষয় 
এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কৃত্তিকা 
নক্ষত্র হইতে এই দশ! আরম্ত হইয়া! থাকে। কৃত্তিকা, উত্তর- 

ফন্তুনী ও উত্তরাধাঢ়া নক্ষত্রে রবির দশা হয়, ডে[গ্যকাল ৬ বংসর। 

রোহিনী, হস্ত ও শ্রবণ নক্ষত্রে চন্দ্রের, ভোগ্যকাল ১* বৎসর 

মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের, ভোগ্যকাল ৭ বৎসর ॥ 

আদ্রা, স্বাতি ও শতভিষ! নক্ষত্রে রাহুর ভোগ্যকাল ১৮ বৎসর, 

' পুনর্বান্থ, বিশাথ| বা! পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতির, ভোগ্যকাল 

১১ বৎসর; পুষা, অনুরাধা! বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির, 
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ভোগ্যকাল ১৯ বৎসর, অঙ্লেষা, জোষ্টা বা ব্লেবতী নক্ষত্রে বুধের? 
ভোগ্যকাল ১৭ বৎসর, মঘ1, মুলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে কেতুর 

ভোগ্যকাল ৭ বৎসর, পূর্বফাস্তনী, পূর্বাষাঢা, ও তরণী নক্ষত্র 

গুক্রের, ভোগ্যকাল ২০ বংসর হইয়া থাকে। 
উক্ত নক্ষত্র সকলে এরূপে স্থুলদশা নির্ণয় করিয়া পরে 

অন্তদদশা স্থির করিবে। জাতকের জন্ম সময় স্থির করিয়া তাৎ- 

কালিক নক্ষত্রের ষত দণ্ড গত হইয়াছে, তাহ! নিরূপণ করিয়া 
এ দশা ভোগ্য বর্ষকে ভাগ করিয়া! ভুক্ত ভোগ্য কাল নির্ণয় করিতে 

হয়। নক্ষব্রমান সাধারণতঃ ৬০ দও, একজনের কৃত্তিক! 

নক্ষত্রের ৩* দণ্ডের সময় জন্ম হইয়াছে, কৃত্তিক নক্ষত্রে রবির 
দশা হয়, তাহার ভোগকাল ৬ বৎসর, বদি সমস্ত কৃত্তিকানক্ষত্রে 

অর্থাৎ ৬০ দণ্ডে ৬ বত্সর ভোগ হয়, তাহা হইলে ৩০ দণ্ডে কত 

ভোগ হইবে, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নক্ষপ্রমানের অর্ধ 
সমর অতীত হইয়া জন্ম হওয়ায় রবির দশারও অর্ধেককাল (৩ 

বৎসর) ভুক্ত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্ধকাল ভোগ্য রহিয়াছে । 

এইরনপে ভূক ভোগ্য স্থির করিয়া দশ! নিরূপণ করিতে হইবে । 
নিয়োক্তরূপে অন্তর্দশা নিরূপণ করিতে হয়, বিংশোত্তরী মতে 

অন্তদিশ/-- 
বখসর। মাস দিন 

রবির স্থুলদশা ৬ বৎসর 

নক্ষত্র ৩, ১২, ২১। 

র, ব ০। ৩।১৮ 

র, চ, ০। ৬ ০ 

র, ম, ০। ৪ ৬ 

বখমর। মাণ দিল 

র, বু, ০। ৯। ১৮ 

র, শ ০। 

র, বুঃ *। 

র,কে, ০1 ৪1 ৬ 

বর) শু, ১। ০ | গ 

১১। ১২ 

৯০ | ৬ 

র, রা, ০। ১০1 ২৪ সর্বযোগে ৬ বৎসর । 

চন্দ্রদশ। মঙললদশা 

১০ ব্সর ৭ বৎসর 

নক্ষত্র ৪, ১৩, ২২। নক্ষত্র ৫, ১৪, ২৩। 

বৎসর, মাস, দিন বতসর, মাস, দিন 

চ), চ, ০1 ১০। ০ ম,ম */। ৪1 ২৭ 

চ,ম, *।| ৭1 মরা, ১। ০1 ১৮ 

চ, রা, ১1 ৬। « ম, বু, ০1 ১১। ৬ 

চ, বু, ১। ৪1 ০ ম, শ। ১। ১ ৯ 

চ/শ, ১। ৭। ম, বু, ৪ | ১১। ২৭ 

চ,বু। ১। ৫1 ০ ম,কে,০। ৪ | ২৭ 

চ)কে, ৪। ৭1 ০ মু, ১। ২। * 

চ, শু, ১। :৮। ০ ম,র,*। ৪81 ৬ 

চর, *| ৬1 * ম চ, ০1 %। ৪ 
সী শী 

সমুদায়ে ১০ বৎসর । সমুধয়ে 4 বন্নর। 



বিংশোত্তরী দশ! [8৭৯ ] বিংশোত্রী দশা 

নিরূপণ করিতে হইবে। দশা এবং রাহুর দশ) বৃহস্পতির দশা এইরূপে অস্তরদিশা 

১৮ বৎসর ১৬ বৎসর অন্তর্দশা স্থির করিয়া তৎপরে গ্রত্যন্তর্দশা নিরূপণ করিতে 

নক্ষত্র ৬, ১৫, ২৪ নক্ষত্র ৭, ১৬, ২৫ হয়। দশা, অন্তর্দপা ও প্রত্যন্তর্দশা স্থির করিয়! ফল বিচার 

রা, রা, ২। ৮। ১২ বুবু, ২। ১ ১৮ করিতে হইবে। 

রা, বু, ২। ৪ ২৪ বুশ, ৬। ৬ ৯২ দশা ও অন্তর্দশা স্থির করিয়া তাহার পর ফল নিরূপণ 

রা, শ, ২। ১*। ৬ বুবু, ২। ৩। ৬ করিতে হয়। এই দশীফল বিচার করিতে হইলে জন্মকালে 

রা, বু, ২। ৬ ১৮ বুকে, ৪ ৯১ ৬ গ্রহগণের অবস্থিতির বিষয় বিশেষ করিয়া দেখা আবগ্তক । 

রা,কে,১। 51 ১৮ বুশ, ২। ৮1 গ্রহগণের শুভাশুভ স্থানে অবস্থান এবং পরস্পর দৃষ্টিসম্বদ্ধ ও 

রা, শু, ৩। ০ ৪ বৃ র, ৭1 *। ১৮ আধিপত্যাদি দোষ প্রভৃতি দেখিয়া তবে ফল নিরূপণ করা 

রা, র, *। ১৭ ২৪ বৃ, চ।) ১1 ৪1 * বিধেয়। নচেৎ ফলের বৈলক্ষণ্য হুইয়৷ থাকে। 

রা, চ,১। ৬ ০ বৃ, ম, ৭। ১১ ৬ বিংশোত্তরী মতে রবি প্রভৃতি গ্রহের স্থুলদশার ফল এইরূপ 

রা,.ম, ১। *।| ১৮ বৃ, রা, ২। ৪1 ২৪ বর্ণিত হইয়াছে । রবির স্থুলদশীয় চৌর্য, মনের উদ্বেগ, 

সমুদয়ে ১৮ বৎসর । সমুদয়ে ১৬ বৎসর। চতুষ্পাদ জন্তু হইতে ভয়, গো এবং ভূৃত্যনাশ। পুত্রধারাদির 

শনির দশা বুধের দশা ভরণপোষণে ক্লেশ, গুরুজন ও পিতৃনাশ এবং নেত্রপীড়া প্রত্তি 
১৯ বৎসর ১৭ বৎসর অশুভ ফল হইয়! থাকে। 
নক্ষত্র ৮, ১৭, ২৬ নক্ষত্র ৯, ১৮, ২৭, চন্দ্রের দশায়__মন্ত্রসিদ্ধি, স্ত্রীলাভ, স্ত্রীসম্থত্ধে ধনপ্রাপ্তি, 

শ,শ, ৩। ০1 ও বু) বু॥ ২। ৪81 ২৭ নানাপ্রকার গন্ধ ও ভূষণাদি প্রাপ্তি, এবং বহুধনাগম প্রভৃতি 

ইঃ. -২1. 1. ৪ বুকে *। ৯১। ২৭ বিবিধ সুখ হইয়! থাকে । এই দশায় কেবল বাতিজন্য পীড়া 

শ,কে, ১। ১। ৯ বু, শু, ২। ১০। হইয়! থাকে । 

শ, শু, ৩। ২। * বু. র, *। ১০। ৬ মঙ্গলের দশীয়-_শত্ত্র, অগ্নি, ভূ, বাহন, ভৈষজ্য, নৃপবঞ্চন 

শ, রর, ০1 ১১। ১২" বুঃ চ, ১1 ৫1 প্রভৃতি নানাবিধ অসছুপায়ে ধনাগম, সর্বদা পিত্ত, রক্ত ও 

শ।ঃ চ ১। ৭1 * বি. 8117 -851. ই জরপীড়।, নীচাঙ্গনাসেবন, পুত্র, দারা, বন্ধু ও গুরুজনের সহিত 

পম ১। ১। ৯ ভরা ২:88 43 বিরোধ হইয়া থাকে । 
শ,রা। ২। ১০। 2 এ রাহুর দশায়_ন্ুখ, বিত্ত ও স্থাননাশ, কলত্র ও পুত্রাদি 

পা রুট. ২1 ৪ এ টিভির পিরিত বিয়োগ-দুঃখ, অত্যন্তরোগ, পরদেশবাস, সকলের সহিত 

সমুদয়ে ১৮ বত্সর। সমুদয়ে ১৭ বৎসর । নিয়ত বিবাদেচ্ছা প্রভৃতি অণ্ডভ ফল হইয়! থাকে । 

কেতুদশা! শুক্রদশা বৃহস্পতির দশায়-স্থানপ্রাণ্ি, ধনাগম, বানবাহনলাভঃ 

ধর ৪8 1 চিত্গুদ্ধি, পরশ্থধযপ্রাপ্ডি, জান ও পুত্রদারাদি লাভ প্রসৃতি বিরিধ 

নক্ষত্র ১০, ১৯, ১১ চিনির চি প্রকারে সুখসৌভাগ্য হইয়া! থাকে। 

তে, 57 818 বিটি এ প শনির দশায়__অজ, গর্দভ, উ্ট, বৃদ্ধাঙ্গনা, পক্ষি ও কুধান্ত 

কে, শু, ১। ২। * উর 8111 তে লীত, পুর, গ্রাম ও জলাধিপতি হইতে অর্থলাত, নীচকুলের 

টিটি রি 1. 180 ০ আধিপত্য, নীচদঙ্গ, বৃদবন্রীপমাগম গ্রত্তি ফললাভ 
কে; চ, ৭। ৭।| * শু, ম, ১। ২। হইয়া থাকে । 

কে, ম, ০ ॥ ৪81 ২৭ গু) পা) ৩। ৯1 ৩ বুধের দশায় গুরু, বন্ধ ও মিত্রদ্থারা অর্থার্জন, কীত্ডি, সখ, 

কে,রা, ১। *। ১৮ শু) বু। ২। ৮1 ০ সৎকর্ম, নুবর্ণাদি লাভ, ব্যবসাহ্ছারা উন্নতি এবং বাতজন্য গীড়া 

কে,বৃ, ৪1 ১১। ৬ ৩,শ, ৩। ২ হইয়। থাকে ॥ 

কেশ, ১। ১। ৯ শু, বুষ ২। ১৪ * কেতুর দশায়-_বুদ্ধি ও বিবেকনাশ, নানাপ্রকার ব্যাধি, 

কে,বু। *। ১১। ২৭ শু, কে, ১। ২। * পাপকাধ্যের বৃদ্ধি, সর্বদা ক্লেশ প্রভৃতি নানা প্রকার অণ্ুভ ফল 

সমুদয়ে ৭ বংসর। সুদানে ২* বকর । হইয়া থাকে। 



বিংশোত্তরী দশা 
হারুন 

গুক্রের দশায়_-স্ত্ী, পুত্র ও ধনলাত, সুখ, সুগন্ধ, মালা, বন 

ও ভূষণ লাভ, যানাদিপ্রান্তি, রাজতুল্য যশোলাত ইত্যাদি বিবিধ 
প্রকার সুখ হইয়া থাকে। 

রবি প্রভৃতি গ্রছের স্থলদশাফল এইরূপ নির্দিষ্ট হুই- 
য়াছে, কিন্ত ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, রবির দশা হইলেই 
যে মন্দ হইবে, এবং চন্দ্রের দশা হইলেই যে শুভ হইবে, এরূপ 

নহে, তবে রবি শ্বাভাবিক মন্দফলদাতা, এবং চন্ত্র স্বাভাবিক 

শুভফল-দাত| জানিতে হইবে। রবির দশ! হইলে প্রথমে 

দেখিতে হইবে, রবি হুঃস্থানগত কি না? এবং উহার আধিপত্য 
দোষ আছে কিনা, যদি ছুঃস্থানগত এবং আধিপত্য দৌছুষ্ট হয়, 

তাহা হইলে উক্তরূপ অণুভ ফল হুইয়! থাকে । আর রবি যদি 
গুভ স্বানাধিপতি এবং শুতস্থানে স্থিত হয়, তাহা হইলে উত্ত- 

প্রকার মন্দফল ন! হইয়া! শুভফল হইয়! থাকে । চন্ত্র স্বাভাবিক 
শুভফলদাতা হইলেও যদি দুঃস্থানগত হইয়া! আধিপত্য দোষে 
দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তন্দারা শুভফল না! হইয়! অশুভফলই 
হইয়া থাকে। 

এইরূপ অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশাকালে যে গ্রহ যে গ্রহের 

মিত্র তাহার সহিত মিলিত হইলে শুভফলদাতা এবং শক্রগ্রহের 
সহিত মিপিত হইলে অশুতফলদীতা৷ হইয়া থাকে। গ্রহগণের 
বিবেচনা করিয়া এবং যে সকল সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল 
সম্বন্ধ স্থির করিয়াও ফল নির্ণয় করিতে হয়। 

গ্রহগণের যে শুভাগুভফল তাহা দশাকালেই হইয়া থাকে । 
যে গ্রহ রাজযোগকারক,সেই গ্রহের দশায় রাজযোগের ফল হইয়া 
থাকে । যে গ্রহ মারক সেই গ্রহের দশায় মৃত্যু হইয়া থাকে। 
স্গতরাঁং যে কিছু শুভাগুভ ফল, তাহা সমুদায়ই দশাকালে 
ভোগ হুইয়া থাকে । 

কলিকালে একমাত্র বিংশোত্বরী দশাই প্রত্যক্ষফলপ্রদা, 
পরাশর নিজ সংহিতায় ইহা! বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, 
এবং দশার বিচারপ্রণালী বিষয়ে বিবিধ প্রণালীর বিষয় উপদেশ 

দিয়াছেন, সুতরাং বিংশোত্তরী দশা বিচার করিতে হইলে একমাত্র 

পরাশরসংহিত অবলম্বন করিয়৷ বিচার করিলে সকল বিষয়ই 
সুচাকুরূপে বলিতে পারা যায়। আষ্টোত্তরীদ্শার বিচারপ্রণালী 

বিংশোত্তরীদশার তুল্য নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেহ কেহ একই 
নিয্মে ছুই দশার বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে ফলের 
তারতম্য হইয়া! থাকে। অতএব তাহাদের বিচারপ্রণালীতে 
ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

তবে যে গ্রহ ছুঃস্থানগত অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম এ ঘবাদশস্থ, 

ত্বাহার। উভয় দপাতেই অণ্ডভফলপ্রদ হুইয়া থাকে । বিশেষভাবে 
বিবেচনা! করিয়! দশা বিচার করা আবশ্তক, নচেৎ প্রতি পদে 

স্পে্পপ পপ ০২১ আস 

ফলের ভ্রম হইয়া থাকে । বিংশোত্বরীদশ| বিচার করিতে হইলে 
পরাশরসংহিত| খানি উত্তমরূপ পড়িয়া তাহার তাৎপর্যযানুসারে 

বিচার করিলে ফল স্থির কর! যাইতে পারে। দশা বিচারকালে 

সুলদশা, অস্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা এই তিনটা স্থির করিয়া তাহা- 
দের সম্বন্ধ, অবস্থান ও আধিপত্য দেখিয়া তবে ফল নির্ণয় করা 

জ্যোতির্ধিদের কর্তব্য । পরাশর বিংশোত্তরীদশাই একমাত্র ফল- 
প্রদা বলিলেও অষ্টোত্বরী মতে যে ফল ঠিক হয় না, তাহা নহে, 
তাহার বিচারপ্রণালী অন্তবিধ, সুতরাং সেই মতে বিচার করিলে 
ফল ঠিক হইয়া থাকে। ( পরাশরসংহিত ) 

বিঃকৃন্ষিকা (ত্ত্রী) ভেকের বিকৃত শব । 
বিক (রী) সন্থঃ প্রস্থতা গোক্ষীর, সগ্থঃগ্রান্থতা গাভীর হুঞ্চ। 

"ক্ষীরং সম্ভ:প্রহ্তায়াঃ পীযুষং পাঁলনং বিকং।” শেবচন্দ্রিক1) 

বিকঙ্কট (পুং) গোক্ষর। (শব্খমালা ) 

বিকঙ্কটিক (তরি) বিক্কট সম্বন্ধী। 

বিকঙ্কতি (পুং ) (15০০/7৮% 8910149) ব্দরী সদৃশ হক্মফলের 

বৃক্ষ, চলিত বইচ. গ।ছ, হিন্দী কংটাই, বঞ্জ, মহারাষ্ গুলঘোন্টশি, 
কলিঙ্গ--হলসানিকা, তৈলঙ্গ--কানবে গুচেট, উতৎ্কল--বইচ 

কুড়ি, পঞ্জাব-_কুকীয়া। সংস্কৃত পর্যায় স্বাুকণ্টক, ক্রবা- 

বৃক্ষ, গ্রস্থিল, ব্যান্রপাঁৎ, শ্রগ্বারু, মধৃপর্ণী, কণ্টপাদ, বহুফল, 
গোপঘণ্টা, ক্রবাক্রম, মৃহুফল, দস্তকাষ্ঠ, যজীয়ব্রতপাদপ, পিগার, 

হিমক, পুত, কিস্কিনী, বৈকস্কত) বুতিষ্কর, কণ্টকারী, কিস্কিরী, 
ক্রগৃদাক। ( জটাধর ) 

ইহার ফলগুণ-_অল্ন মধুর, পাকে অতি মধুর, লঘু; দীপন, 

পাঁচক ; কামলা, অশ্দোষ ও প্লীহানাশক । (রাঁজনি” ) 

ভাৰপ্রকাশ মতে পক ফল মধুর ও সর্বদোষ জয়কারী। 
"বকম্কতঃ ক্রবাবৃ্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাহুকন্টকঃ। 

স এব যক্জবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাত্রপাদপি। 

বিকঙ্কতফলং পকং মধুরং সর্বদোষজিৎ।” ( ভাবগ্রকাশ ) 
বিকঙ্কৃতী (স্ত্রী) অতিবলা। (রাঁজনি” ) 
বিকঙ্কতীমুখী (ব্রি) কণ্টকযুক্ত মুখবিশি্ট। 

বিকচ (পুং) বিগতঃ কচো যন্ত কেশশূন্যত্বাৎ, যদ্বা বিশিষ্টঃ 

কচে! যন্ত প্রভৃতকেশত্বাৎ। ১ক্ষপণক। ২ কেতু, ববজা। 
৩ কেতুগ্রহ। ( মেদিনী ) 

(ত্রি) বিক্চতি বিকশতীতি বি-কচ-অচ্। ৩ বিকশিত ।(অমর) 
বিগতঃ কচে যন্ত। ৪ কেশশুন্ত । 

বিকচা (ভ্ত্রী) মহাশ্রাবণিকা গোরক্ষমুণ্ডী। (রাঁজনি") 
বিকচালম্ব! (স্ত্রী) দুর্গ । (হেম) 

বিকচ্ছ (ব্রি) বিগতঃ বচ্ছে! যস্ত। কচ্ছরহিত, মুক্তকচ্ছ, 
যাহাকে চলিত কথায় কাছা খোলা বলে। বিকচ্ছ হইয়া! কোণ 



হওয়াই কর্তব্য, ন| হইয়া কচ্ছকের (কাছার) দক্ষিণ কি বামদিক্ 
দিয়া মূত্র ত্যাগ করিলে উহা যথাক্রমে দেবতা বা পিতৃমুখে 

পতিত হয়। 

*অমুক্তকচ্ছকো! তৃত্ প্রশ্রাবয়তি যো নরঃ। 

বামে পিতৃমুথে দগ্তাৎ দক্ষিণে দেবতামুখে ।” ( কর্দদলোচন ) 

বিকচ্ছপ (ত্রি) কচ্ছপশূন্ত । ( কথাসরিৎ ৬১।১৩৫) 
বিকট (€পুং) বিকটতি পুয়রকণাদিকং বর্ষতীতি বি-কট-পচাস্যচ,। 

১ বিক্ফোটক। ( শব্দরত্বাৎ )২ সাকুরুগুবৃক্ষ। (রাজনি* ) 

৩ মোমলতা। ( বৈস্ভকনি* ) ৪ ধৃতরাষ্টে র পুত্রভেদ। ( ভারত ) 

১৬৭৯৬) (ত্রি)বি-( সংগ্রোদশ্চ কটচ.। পা ৫1২২৯) ইতি 

কটচ। ৫ বিশাল। ৬ বিকরাল। (মেধিনী) ৭ সুন্দর। 

€বিশ্ব)৮ দত্তর। (ধরণি ) 
“ক্রালৈধিকটেঃ কষ: পুরুষৈরুগ্তায়ুধৈ: | 
পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সগ্ভো মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥* 

( মার্কগেয়পু* ৪৩।২০ )৯ বিরুত। (বিশ্ব) 

বিকটগ্রাম (পুং) নগরতেন। 
বিকটত্ব (ক্লী) বিকটন্ত ভাবঃ বিকট*ত্ব। বিকটের ভাব বা ধর্ম, 

বিকটতা। 

বিকটনিতম্বা (স্ত্রী) বিকটঃ নিতম্বো যন্তাঃ। বিকটনিতম্ব- 
ুক্তা স্ত্রী। 

বিকটমৃত্তি (তরি) উৎক্ট আক্ৃতিযুক্ত। 
বিকটবদন (পুং) ১ দুর্গার অন্চরভেদ। ২ ভীষণ মুখ । স্ত্রিয়াং 

টাপ। বিকটব্দনা। 

বিকটবন্ধন্ ( পুং) রাজপুত্রভেদ। ( দশকুমার ) 

বিকটবিষাণ (পুং) সর মৃগ। ( বৈগ্ভকনিৎ) 

বিকটশৃঙ্গ (পুং ) সনবরসূগ। ( বৈগ্যকনি* ) 

বিকটা স্ত্রী) বিকট-টাপ,। মায়াদেবী, ইনি বৌদ্ধ দেবী বিশেষ। 

পর্ধ্যায়__মরীচী, ত্রিমুখা, বজ্জকালিকা, ব্জবারাহী, গৌরী, পোত্রি- 

রথা। (ত্রিকাণ) 
বিকটাক্ষ (ব্রি) ১ অস্ুরতেদ | ২ ঘোর দর্শন । 

বিকটানন (জি) ১ ভীষণব্দন। ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ | 

বিকটাভ (পুং) অন্থরভেদ। (হরিবংশ ) 

বিকণ্টক (পুং) বিশিষ্ট কণ্টকো যস্ত। ১ যবাস, দুরালভা।। 

২ ্বনামখ্যাত বৃক্ষ, পর্য্যায় মৃহ্ফল,গ্রস্থিল, ম্বাহুকপ্টক, গোকণ্টক, 

কাকনাপ, ব্যাত্রপাঁগ, ঘনদ্রম, গঞ্জীফল, ঘনফল, মেঘস্তনিতোত্তব, 

মুদিরফল, প্রাবৃষ্য, হাস্তফল, স্তনিতফল। গুণ ক্ষায়, কটু, উফ, 

রুচিপ্রদ, দ্বীপন, কফহারক, বস্্ররঙ্গবিধায়ক । (রাঁজনিৎ ) 

বিকণ্টকপুর (ক্লী) নগরভেদ। ২ বৈকু। 

সুভ] 

বিকর্ণ 

বিকথন 
মিথ্যাঙ্লাঘা | 

শ্লাঘা প্রশংসার্থবাদঃ সা তু মিথ্যা বিকখনম্।, ( হেম) 

বিকতে আত্মানমিতি বি-কখ-লুু। (তরি) আত্মশ্লাধা- 

কারী। ধিনি আপনার মিথ্যা শ্লাঘা করেন। 

"অহ্য়িতারং ছে্টারং প্রবন্কারং বিকখনম্। 
তীমসেননিয়োগাত্তে হস্তাহং কর্ণমাঁহবে ॥৮ (ভারত ২৭৬৩২) 

বিকথনা (ক্ত্রী) বিকথ শিচ.যুচ, টাঁপ,। আত্মশ্লাঘা। 
*সম্তবোক্তাপি শক্তানাঁং ন প্রশস্তা বিকণথনা ৷ 

শারদীয়ঘনধবানৈর্বচোভিঃ কিং ভবাদৃশাম্ ॥* 
(বিখ্যাতবিজয়না” ২ অণ:) 

বিকথা! (স্ত্রী) বি-কখ-অচ-টাঁপ্। শ্লাঘা, আত্মশ্লাঘা । 

বিকথ্িন্ (ত্রি) বিকখিতুং শীলমন্ত বি-কথ-(বৌকষলযকথন্রস্তঃ। 
পাঁ ৩২১৪৩) ইতি ঘিনুণ। বিকথাকারী, আত্মশ্লীঘাকারী, 

আত্মশ্লীঘা করা যাহার স্বভাব। 

বিকথা (ত্ত্রী) বিশেষ কথা । ( পা ৪181১৯২) 
বিকদ্রুঃ (পুং) যাদবভেদ । ( হরিবংশ ৩১৩৮ ক্লোন) 

বিকনিকহিক (ক্লী ) সামভেদ। “বিকবিকহিক” এইরূপও ইহায় 
পাঁঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিকপাল (ব্রি) কপালবিচ্যুত। ( হরিবংশ ) 

বিকম্পন (পুং) ১ রাক্ষলভেদ। (ভাগৎ ৯১০১৮) 

(ক্লী)বি-কম্প-লু্ট। ২ অতিশয় কল্প। 
বিকম্পিত (তরি) বি-কম্প-ক্ত। অতিশয় কম্পিত, অতিশত্ 

কম্পনযুক্ত, বিশেষরূপে কম্পিত। অতিশয় চঞ্চল। 

বিকম্পিন্ (ত্রি) বি-কম্প-ণিনি। কম্পনযুক্ত, বিশেধরূপে 
কম্পনবিশিষ্ট। 

বিকর (পেং) বিকীর্য্যতে হস্তপদাদিকমনেনেতি বি-ক (ষ্ধধোরপ,। 

পা ৩৩1৫৭ ) ইত্যপ্। রোগ, ব্যাধি । ( শব্দচণ ) | 

বিকরণ (ক্লী) ব্যাকরণোক্ত প্রত্যন্বের সংজ্ঞা বিশেষ । 

বিকরণী (তত্র) তিদদুক বৃক্ষ, তেদগাছ। (বৈদ্তকনি* ) 
বিকরাল (তরি) বিশেষেণ করালঃ। ভয়ানক, ভীষণ। 

“বিকরালং মহাবক্ত, মতিভীষণদর্শনম্। 

সমুগ্ভতমহাশ্লং প্রভৃতমতিদারুণম্ ॥” 
(মার্কগেয়পুৎ ১১৮৪৮ ) স্িয়াং টাপ্। 

বিকরালতা! [ত্ত্রী) বিকরাল্ত ভাবঃ তল-টাপ,। বিকরালের 

ভাব ঝ| ধর্ম, ভয়ানকত্ব, অতিভীষণতা। 
বিকরালমুখ (পুং ) মকরভেদ। 

বিকর্ণ (পুং) ছর্যোধনের পক্ষের একটী প্রধান বীর । ইনি 

কুরুক্ষেত্র সমরে প্রা পরিত্যাগ করেন | 

১১৯ 



বিকলতা [ 8৭৪ ] বিকল্প 

: শামা বিবরণ সৌমদতিজরখ:। বিকলপাণিক (পু) বিকলপাণির্ত, কন্। ভাবত, 
অগ্ঠে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ॥* (গীতা ১অ*) | পাণিহীন, শ্বভাবতঃই যাহার হাত নাই। 

(তরি) বিগতৌ কর্ণো যন্ত। ২ কর্ণরহিত, কর্ণহীন। 

(ক্লী)৩ সামভেদ। (এ্রীত* ব্রাণ ৪1১৯) 

৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১1১১৭।৪ ) 

বিকর্ণক (পুং) ১ গ্রন্থিপর্ণ ভেদে। ২ শিবের অহ্চর ব্যাড়িভেদ। 

বিকর্ণরোমন্ €পুং) গ্রস্থিপর্ণভের | 

বিকণিক ( পুং) সারম্বতদেশ, কাশ্মীরদেশ। ( হেম) 

বিকর্ণিন্ ( পুং) বিকর্ণ শব্দার্থ । 

বিকর্তন (পুং) বিশেষেণ কর্তনং যন্ত বিশ্বকর্ণযন্ত্রথোদিতত্বাদস্ত 

তথাত্বং | ১ ুর্ধ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। (অমর) 

বিকর্তৃ (ত্রি) ১ প্রলয় কর্তা । “তং হি কর্তা বিকর্তা চ ভূতানা- 

মিহ সর্বশঃ।* (ভারত বনপর্ব্ব) ২ মনাকারী, ক্ষতিকারক। 

৩ দরমনদ্বারা বিকৃতিসম্পাদক। ৪ নিগ্রহকারক। “গোবিকর্তা 

গবাং মহতাং বলীবর্দানামপি বিকর্তী দমনেন বিক্ৃতিজনকঃ 

বৃষভান্বা মহা বলান্নিগ্রহীষ্যামীত্যুপক্রমাৎ।” ( নীলকগ ) 

বিকর্ধান্ (কী) বিবরুদ্ধং কর্্ম। বিরুদ্ধক্থ, বিরুদ্ধাচার, নিষিদ্ধ" 

কার্য । (রি)বি-বিরদ্ধং কর্ম যস্ত। ২ বিরুদ্ধকন্মকারী। 

বিকর্মকৃ (তরি) বিকর্ম বিরুদ্ধং কর্ম করোতীতি কু-কিপ, তুক্ 

চ। নিষিদ্ধ কর্মকারী। মন্থুতে লিখিত আছে ষে, নিষিদ্ধ কর্ম 

কারীকে সাক্ষী করিতে নাই, এবং তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্ হয় না। 

বিকর্ধস্থ (ভরি) বিকর্মণি বিরুদ্ধাচারে তিষ্ঠতাতি স্থাক। নিষিদ্ধ 

কৃত, নিষিদ্ধ কার্যকারী 

"পাষপ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্। 

হেতুকান্ বকবৃত্বীংস্চ বাঙআত্রেণাপি নার্চয়েখ ॥” 

(বিষুপুৎ ৩১৮ অত) 

বিকর্ষিন্ । ত্রি) বিকর্ৃস্থ, নিষিদ্ধ কর্মকারী। 

বিকর্ষ (পুং) বিকৃষ্যাতেঘসৌ ইতি বদ্ধা বিরুধাস্তে পরপ্রাণা 

অনেনেতি বি-ককষ ঘঞ। ১ বাঁণ। (ত্রিকাণ) বি-কৃষ-ভাবে 

ঘঞ। ২ বিকর্ষণ। 

বিকর্ষণ (বলী ) বি-কৃষ-লুট্। ১ আকর্ষণ। ২ বিভাগ । 

“বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলম্বভাবতঃ। 

খষীণাং জন্মকর্ম্মাণি বেদন্ত চ বিকর্ষণম্ ॥”(ভাগবত ১1৪৯1১১) 

বিকল (ত্রি) বিগতঃ কলোহব্যক্তধ্বনির্যস্থ । ১ বিহ্বল, 

অপ্রতিত, অবশ। ২ অসম্পূর্ণ, অসমগ্র। ও হ্াসগ্রাপ্ত। ৪ 

কলাহীন। ৫ অস্বাভাবিক, 'অনৈসর্গিক। ৬ অসমর্থ । ৭ রহিত। 

গস্থাসপ্রাপ্ত। ন(ক্লী) কলার যোড়শাংশ। . 

(বিকলত। (ত্ত্রী) বিকলন্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। বিকপত্ব, বিকলের 

ভীব বা ধর্ম, বিকল। 

কুণিবিকলপাণিক ( হলাযুধ ) 

বিকলা (ন্ত্রী) বিগতঃ কলো মধুরালাপো যন্তাঃ। খত 

তু স্ত্িযা মৌনিত্ববিহিতত্বাৎ। ধতুহীনা স্ত্রী। নিবৃত্ব- 

রজন্ক। স্ী। (শবরতা* ) 

বিকলাঙ্গ ত্রি) বিকলানি অঙ্গানি যন্ত। ম্বভাবতো নানা 

যাহার স্বাভাবিক অঙ্গহীন। 

অঙ্গহীন। ( শব্দরত্বাণ ) 

“জনয়ামাস পুত্রৌ ঘাবরুণং গরুড়ং তথা । 

বিকলাঙ্গোইরুণন্তত্র ভাস্করম্ত পুরঃসর£ ॥৮ (ভারত ১/৩১।৩৪) 

বিকলী (শ্রী) বিগতা কলা যন্তাঃ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। খাতু- 

হীনা স্ত্রী। (শবরত্বা* ) 

বিকলেন্দ্রিয় (স্ত্রী) বিকলানি ইন্্রিয়ানি যন্ত। যাহার ইন্দ্রিয় 
অবশ, যাহার হস্তপদারি ইন্ত্িয়ের নযুনতা আছে। 

বিকল্প (পুং) বিরুদ্ধকল্পনমিতি বি-ক্কপ-ব4.। ভ্রান্তি, ভ্রম 

্রাস্তিজ্ঞান। ২ কল্পন। (মেদিনী) ৩ বিপরীত কল্প । ৪ বিবিধ 

কল্পনা । ৫ বিভিন্ন কল্পনা বিশেষ, ইচ্ছানুযায়ী কল্পনাবিশেষ। 

*প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং ব৷ তন্নিষেবেত যে। নরঃ | 

তন্ত দগুবিকল্প স্তাৎ যথেষ্টং নৃপতেম্তথা ॥* (মন ৯২২৮) 
€বিবিধঃ কল্পঃ বিকল্প ( মেধাতিথি ) 

শ্মৃতিশান্ত্রে লিখিত আছে যে, এই বিকল্প ছুই প্রকার, ব্যব' 
স্থিত বা ব্যবস্থাযুক্ত বিকল্প ও এঁচ্ছিক বা ইচ্ছাবিকল্প। 

"স্ৃতিশান্ত্রে বিকল্পস্ত আকাজ্জা পূরণে সতি।” 
( একাদশী তত্ব) 

স্বৃতিশীন্ত্রমতে আকাজ্ষার পুরণ হইলে বিকল্প হইয়া থাকে। 

যে স্থলে দুইটী বিধি আছে, তাহার একটী দ্বারা কার্ধ্য-নির্বাহ 

করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয়, যেরূপ দর্শপৌর্ণমাসযাগে প্যব দ্বারা! 

হোম করিবে” প্ব্ীহি দ্বারা হোম করিবে” এইরূপ ছুইটী শ্রুতি 
দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্থলে যব ও ব্রীহি এই ছুইটাই প্রত্যক্ষ 
আ্তিবোধিত বলিয়! যব ও ব্রীহির বিকল্প হইয়া থাকে। ইচ্ছা- 

মুসারে যব ব! ব্রীহি ইহার কোন একটা দ্বারা হোম করিলেই 
যাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই ইচ্ছাঁবিকল্প। এইরূপ 

বিকল্প স্থলে কল্পদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 

স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে কল্পছ্বয় বিরুদ্ধ নহে; কেন না 

যে কোন একটা বিধি অনুসারে কার্য করিলেই যখন কার্য্য সিদ্ধি 
হয়। সুতরাং ইহাকে ইচ্ছাবিকল্প কহে। স্বতিতে লিখিত আছে 
যে, ইচ্ছাবিকল্পে ৮টা দোষ আছে। 

“ইচ্ছ! বিকলপেহইদৌয২-_. 

পধ্যায়--অপোগণ্, পোগগ্ু 



বিকষ্ট 

'প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পনাঃ | 

প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যে কমষ্টদোষত। ॥+ 

'্রীহিভির্যজেত, “যবৈর্বজেত” ইতি শ্রল্পতে। তত্র ত্রীহি- 

প্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ । অগ্রতীতযবাপ্রামাণ্য- 

পরিকর্পনং। ইদস্ত পূর্বস্মাৎ পৃথক্.বাক্যং অগ্ভথ৷ সমুচ্চয়েখপি 

যাগসি্ধিঃ স্তাৎ। অতএব বিকল্পেন উভয়শস্তার্থ ইত্যুক্তং। 

প্রয়োগান্তরে ধবে উপাদীয়মানে পরিত্যক্ত যবাপ্রামাপ্যোজ্জীবনং 

্বীরুতযবা প্রামাণ্যহানিরিতি চত্বারো দোধাঃ। এবং ব্রীহাবপি 

চত্বারঃ, ইতাক্টো দোষা ইচ্ছাবিকল্পে। তথাচোজং 

£এবমেবাষ্টদোষোহপি যদ্ত্রীহিষববাক্যয়োঃ । 

বিকরপ আশ্রিতস্তত্র গতিরন্ত। ন বিগ্যতে ॥ ( একাদশী তত্ব) 

ত্রীহিদ্বারা যাগ করিবে, এবং যবদ্ারা যাগ করিবে, এই 

দুইটা বিধি আছে, ইহার কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিলে 

চারিটা করিয়া! দোষ হয়, সমুদায়ে দুই পক্ষে ৮টা দোষ হইয়! 

থাকে,যথা--প্রমাণত্বপরিত্যাগ ও অপ্র।মাণ্য প্রকল্পন, প্রামাণ্যো* 

জ্জীবন ও প্রামাণ্যহ।নি, ব্রীহিপক্ষে এই চারিটা এবং যবপক্ষেও 

এই চারিটা সাকল্যে ৮টা দোষ হয়। কোন স্থলে ব্রীহিদ্বারা 

যাগ করিলে প্রতীত যবপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ হয়, ও 

অপ্রতীত যবের অপ্রামাণ্যের পরিকল্পন হইয়া থাকে, এবং 

পরিত্যক্ত যব প্রামাণ্যের উজ্জ্রীবন ও স্বীকৃত যবের অপ্রামাণ্য 

হানি হইয়া থাকে। এইরূপে চারিটী করিয়া ৮টা দোষ 

হইয়া থাকে । যতগুলি বিধি থাকে, যেখানে তাহার সকল গুলি- 

রই অনুষ্ঠান করিতে হয়, তথায় ব্যবস্থিত বিকল্প হয়। ব্যবস্থিত 

বিকল্প স্থলে একটী বাদ দিয়া একটার অনুষ্ঠান করিলে চলিবে 

না, সকল গুলিরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 

*একার্থতয়। বিবিধং কল্প্যাতে ইতি বিকল্পঃ। তত্মাদষ্টদোষ- 

ভিয়া উপো্য দ্বে তিণী ইত্যত্র ন ইচ্ছাবিকল্পঃঃ কিন্ত ব্যবস্থিত-" 

বিকল্পঃ ৮ ( একাদশীতত্ব ) 

একার্থতার জন্ত বিবিধ করিত হয়, এই জন্ত বিকল্প । ইচ্ছা 

বিকল্পে ৮টী দোষ আছে, এই আশঙ্কা করিয়া দুই তিথিতে উপ- 

বাস করিবে, এইরূপ বিধি স্থলে ইচ্ছাবিকল্প হইবে না, কিন্ত 

ব্যবস্থিত বিকল্প হইবে । 
ব্যাকরণ মতেও একটী কার্য এক স্থলে হইবে, আর এক 

স্থলে হইবে না এরূপ বিধান আছে, তাহাকে বিকল্প কহে। 

৭ পাতঞ্জলদর্শন মতে চিত্ববৃত্তিভিদ। প্রমাণ, বিপর্যয়, 

বিকল্প, নিদ্রা ও স্থৃতি এই পাঁচটী চিত্তের বৃন্তি। বস্ত না থাকিলে 

ও শবজ্ঞানমাহাত্যনিবন্ধন যে বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম 

বিকর। চৈতন্ত পুরুষের স্বরূপ, ইহ! একটা বিকল্পের উদ্যাহরণ। 

কেনন। পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ । অর্থাৎ চৈতন্য ও পুরুষ একই 

পদার্থ। সুতরাং চৈতন্ত ও পুরুষের ধর্মধর্িভাব বস্তগতা! 
নাই। অথচ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ এতাদৃশরূপে ধন্দধর্মিভাবে 
ব্যবহার ছুইতেছে। মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপধ্যয়। গুক্তিতে 

( ঝিহ্গুকে ) রজতবুদ্ধি বিপর্ধ্যয়ের উদাহরণ । বিশেষ দর্শন হইলে 

সর্বসাধারণের পক্ষেই রজতবুদ্ধি বাধিত বলিয়া! প্রতভীত হয়। 

বাধিত বলিয়! নিশ্চয় হইলে আর তন্বারা কোনও রূপ ব্যবহার 

হয় না। বিকল্পস্থলে সর্বসাধারণের বাধবুদ্ধি আদৌ হয় না। 

বিচারনিপুণ স্ুধীগণেরই বাধবুদ্ধি হইয়া থাকে। অথচ বাধ” 

বুদ্ধি হইলেও উহার ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না। বিপর্যয় এবং 

বিকল্পের এই সুস্মরভেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য । পাতঞ্জলে 

ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-- 

পশব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তশৃন্তোবিকল্পঃ।৮ ( পাঁতগ্রলদণ ১৯) 

'শবজনিতং জ্ঞানং শবজ্ঞানং তদনুপতিতুং শীলং যন্ত সঃ শব্ব- 

জ্ঞানানুপাতী, বস্তনস্তথাত্বমনপেক্ষমনোহধ্যবলায়ঃ বিকল্নঃ, 

বস্তর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্ধ জন্য জ্ঞানানুসারে 

যে একপ্রকার বোধ হয়, তাহাকেই বিকল্পবৃত্তি কহে। যেমন 

দেবদত্তের কম্বল, এইস্থলে দেবদত্তের স্বরূপ যে চৈতন্ত তাহার 

অপেক্ষা না করিয়া দেবদত্ত ও কম্বলের যে ভেদ হয়, তাহাই 

বিকল্পবৃত্তি। ৭ অবান্তর.কল্প। 

প্যাবান্কল্লো বিক্ল্পো বা যথ! লোকোহম্থমীয়তে |” 
( ভাগবত ২৮১১) 

৮ দেবতা । 

পবৈকারিকে। বিকল্পানাং প্রধানমনুশারিনাম্।” 

(ভাগবত ১০।৮৫।১১), 

গবিবিধং আধিদৈবাধ্যাত্মাধিভূততেদেন কল্প্যস্তে ইতি 

বিকল্প দেবাস্তেষাং কারণং বৈকারিক£” ( স্বামী ) 

৯ অর্থালঙ্কার ভেদ। ইহার লক্ষণ-- 

প্বিকরস্তল্যবলয়ে বিরোধশ্চাতুরীযুতঃ 1” সোহিত্যদ্ণ ১০।৭৩৮) 

যে স্থলে তুল্যবলবিশিষ্টের চাতুরীযুক্ত বিরোধ হয়, তথায় 

বিকল্পালঙ্কীর হয়। 

১০ ?নয়ার়িকর্দিগের মতে জ্ঞানভেদ, প্রকারতারূপ বিষয়ত। 

তেদজ্ঞান। “সবিকল্পকং সপ্রকারতাকং জ্ঞানং নিধিকল্পকং নিশ্র- 

কারতাকং জ্ঞানং (্ভায়দণ ) ১১ বৈচিত্র্য । 
১২ বৈগ্ভকমতে সমবেত দৌষসমুহের অংশাংশ কল্পনার নাম 

বিকল্প, অর্থাৎ ব্যাধি হইবার পূর্বে শরীরে দোষসমুহের যে হাস 

বৃদ্ধি হয়, তাহার নূনাধিক কল্পনাকে বিকল্প কহে। 

*দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোৎংশাংশকল্পনা |” 

( মাধবনি” ) 

১৩ সমাধিভেদ, সবিকল্পক সমাধি ও নির্বিকল্পক সমাধি। 



বিকাঙ্ 

বিকল্পন (ক্লী)বিকল্প-লুটু। বিবিধ কল্পন। 

বিকল্পনীয় (তরি) বিকল্প-অনীয়র্। বিকল্প, বিকল্পযোগ্য। 

ধিকল্পব (তরি) বিকল্প অন্ত্যর্থে মতুপ্ মন্ত ব। বিকলপযুক্ত; 

বিকল্পবিশিট। 

বিকল্পসম (পুং) গৌতমসত্রোক্ত জাত্যুত্তর ভেদ। 

বিকল্নানুপপত্তি (পুং) পক্ষান্তরে অন্ধুপপত্তি। 
( সর্বদরশশনসংগ্রহ ১৫১৯ ) 

বিকক্মাসহ (তরি) বিকল্পে যাহার উপপত্ভি হয়। (সর্বদর্শন ১১২০) 

বিকল্পিত (তরি) বি-কল্প-স্ত । ১ বিবিধরূপে কল্পিত। ২ সন্দিগ্ঝ। 

৩ বিভাষিত। ৪ অনিয়মিত । 

বিকল্পিন্ (তরি) বি-কল্প-ইনি। বিকল্পযুক্ত, বিকল্পবিশিষ্ট। 

বিকল্প (তরি) বি-ক্র-যৎ। বিকল্পনীয়,বিকল্লাহ, বিকল্পের যোগ্য। 

বিকলাষ (ত্রি) বিগতঃ কল্মযো যন্ত। পাপরহিত, নিষ্পাপ। 

স্িয়াং টাপ্। 

বিকল্য (পুং) জাতিভেদ। (ভারত ভীম্মপর্্ব ) 

বিকবচ (তরি) কবচ রহিত, কবচশূন্ত। বর্মহীন। 

বিকবিকহিক (ক্লী) সামভেদ। কোন কোন স্থলে হিকবিকনিক 

ও বিকনিকহিক একপ পাঠ দেখা যায়। 

বিকশ্যপ (ত্র) কশ্বপবিরহিত। (শ্তরেয়ব্রা” ৭২৭) 

বিকশ্বর (তরি) বি-কশ-বরচ,। বিকাসী, বিকাশশীল, প্রকাশ- 

শীল। ২ বিসরণশীল। (ভর্ত ) 

বিকষ (ভ্ত্ী) বিকবর্তীতি বি-কষ-গতো অচ টাপ। ১ মঞ্জিষ্ঠা। 

(অমরটা" রায়মূণ ) ২ মাংসরোহিণী। (রাজনি? ) 

বিকঘর (তরি) বি-কষ-বরচ,। বিকম্বর। € ভরত ) 

বিক (পুং) বিকসভীতি বি-কস-অচ১। চন্দ্র। (প্রিকা?) 

বিকসন (ক্লী) বি-কস-লুটু। প্রন্ষ্টন। 

বিকপা (ভ্ত্রী) বিকসতীতি বি-কস-অচ্ টাপ্। মঞরিষ্াা। (অমর) 

বিকসিত (ত্রি)বি-কস-ক্ত। প্রশ্ফ,টিত, দলসমুহের অন্যোইসত- 

বিশ্লেষ, পর্য্যার--উজ্জস্তিত, উজ্জ্ত, শ্মিত, উদ্মিষিত, বিজূ্ভিত, 

উদ্বুদ্ধ, উত্টিছুর, ভিন্ন, উদ্ভিন্ন, হসিত, বিকম্বর, বিকচ, আকোষ, 

ফুল, সংফুল্প, স্কট, উদ্দিত, দলিত, দীর্, দ্র.টিত, উৎফুলল, 

প্রফুল্ল ৷ (রাজনি” ) 

বিকম্বর (তি) বিকসতীতি বি-কস-গতৌ ( স্থেশভাসপিদকসো 

বরচ। পা! ৩।২১৭৫ ) ইত্তি বরচ্। রিকাশশীল, পর্যায় বিকাসী। 

বিকম্বর! (তরী) বিকন্বর-টাপ | রক্তপুনর্নবা। ( রানি” ) 
বিকম্বরূপ, খবিডেদ। 

বিকাকুদ্ (তরি) ফাকুদশুন্ভ। ( পা 6181১৪৮) 

বিকাঁওক্া (তি) বিগত কাজা যন্ত। আকাঙ্ারহিত, ইচ্ছাভাব। 

বিকাম (ব্রি) কামনাশৃন্ত । নিষ্কাম। 

বিকার (পুং) বি-ক-ঘঞ। প্রকৃতির অন্তথাভাব, পর্যায়__ 
পরিণাম, বিকৃতি, বিক্রিয়া, বিকৃত্যা। প্রকৃতির অবস্থাস্তরে 

পরিণত হওয়াকে বিকার ফহে। দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হুইলে 
তাহার নাম বিকার। দ্রব্যের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্থারূপে 

অবস্থান । যেমন সুবর্ণের কুগুল, মাটীর ঘট। 
সাংখ্যদর্শন মতে এই জগত প্রকৃতির বিকার । প্রকৃতি বিরূত 

হইয়া জগৎ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। পরিরৃশ্তমান্ জগতের মূল 
প্রকৃতি, খন জগৎ্নাশ হইবে, তখন এই প্ররুতিই থাকিবে। 

সব, রজঃ, ও তমোঞ্ণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । 

[ বিকৃতি ও প্রকৃতি শন্ব দেখ ] 

দ্রব্যের স্বর্পপই প্রক্কৃতি, তাহার অবস্থাস্তরে পরিণতিই বিকার। 

২ বৈগ্ভক মতে রোগ। 
“বিকাঁরে। ধাতুবৈষম্যং সামাং প্রকৃতিরুচ্যতে | 

সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো ছঃখমেব চ ॥” 

( চরকশত্রস্থা" ৯ অ*) 

ধাতুসামোর নাম প্রকৃতি, ধাতুর বৈষম্য হইলে তাহাকে 

বিকার কহে, এই বিকারই রোগ নামে অভিহিত হয়। ধাতুর 

বৈষম্য ন। হইলে ব্যাধি হয় না। ধাতুর সাম্য অবস্থায় প্ররুতি 

যেরূপ থাকে, ধাতুর বৈষম্য হইলে তাহার সেরূপ অবস্থা থাকে 

না, অন্যথ] ভাব হইয়া যায়। ৩ মতম্ত। 

“মতন্ো মীনো বিকারশ্চ ঝসে৷ বৈশারিণোইওজঃ।” (ভাবগ্র-) 

বিকারত্ব (ক্লী) বিকারন্ত ভাবঃ ত্ব। বিকারের ভাব বা ধন্ম। 

বিকারময় (ব্রি) বিকার স্বরূপে ময়টু। বিকার ম্বরূপ। 

বিকারব (ত্রি) বিকার অন্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত-ব। বিকারযুক্ত, 

বিকারবিশিষ্ট, বিকৃত । 

বিকারিত। (ভ্ত্রী) বিকারিণোভাবং তল-টাপ,। বিকারিত, 
বিকারীর ভাব বা ধর্ম । 

বিকারিন্ (তি) বি-ক-ণিনি। রিকারযুক্ত, বিকারবিশিষ্ট। 

বিকার্ধ্য (তরি) বি-রু-গাৎ। ১ বিকৃতি প্রাপ্ত ভ্রব্য। ২ ব্যাকরণোক্ধ 

কর্মাকারকভেদ, ব্যাকরণ মতে কর্মকারক তিন প্রকার, নিবর্তয, 

বিকার্ধ্য ও প্রাপ্য। বিকাধ্য কর্ণ আবার ছুই প্রক্কার, প্রক্ক- 

তির উচ্ছ্দেক ও প্রন্কৃতির গুণাত্তরাধায়ক। যথা--কাষ্ঠং ভন 

করোতি+, কাষ্ঠ ভশ্ম করিতেছে এইস্থলে প্রকৃতির ( কাষ্ঠের ) 

উচ্ছেদ হওয়ায় «প্রকৃতির উচ্ছেদক” বিকার্ধা কর্ণ হইল। “মুব্ণং 

কুগুলং করোতি? দুবর্ের কুগডল করিতেছে, এইস্থলে প্রকৃতি 

(সুবর্ণ) রূপাত্তরিত হওয়ায় “প্রকৃতির খণাস্বরাধায়ক” বিকাধ 

কর্ম হইল 



ত্গরবর্ত্যং বিকার্ধ্যঞ কর্ম সবেধা হ্যবস্থিতয্ ॥ 
্রন্কত্যুচ্ছেদসম্তৃতং বিকার্যাং কাষ্ঠভম্মব্চ। 

অন্ঠৎ গুণাস্তরোৎপত্া সুবর্ণার্দি বিকারবৎ ॥ 

বিক্রীয়তে বিদ্তমানং বন্ত অবস্থাস্তরং নীয়তে, ইতি বিফার্ধ্যং 
তচ্চ দ্বিবিধং প্ররুতেরুচ্ছেদকং প্রকৃতেগড গাস্তরাধায়কফ্চেতি* 

(সুগ্ধবোধটাকা ছূর্গীদাস ) | 

বিকাল (পুং) বিরুদ্ধ: কাধ্যানর্থঃ কালঃ। দৈবপৈতাদিকশ্মের 
বিরুদ্ধ কাল, অপরাহ্ব কাল, এইকালে দৈব ও পৈত্রকর্শ নিষিদ্ধ 

হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে বিকাল কহে। চলিত বৈকাল, পর্য্যায় 

সায়, দিনাস্ত, সায়ান্, সায়ম্, উৎসব, বিকালক। (তরিকা) 
“ন লক্ঘয়েৎ তথৈবাশ্ক্ ঠীবনোপর্ঘনানি চ ৭ 

নোগ্ভানাদৌ বিকালেযু প্রান্তস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥” 
( মার্কণেয়পু ৩৫।৩০) 

'বিকালক (পুং) বিকাল এব স্বার্থে কন্। বিকাল। (ত্রিকা”) 

বিকঁলিকা (স্ত্রী) বিজ্ঞাতঃ কালো-বয়া, কন্ টাপি অত ইত্বং। 
তাসত্রী, মানরন্ধু1, চলিত তব! বা জলঘড়ী। ইহা দ্বারা কালমান 
অবগত হুওয়। যায়, এইজন্য ইহাঁকে বিকালিকা কহে। 

বিকাশ (পুং) বি-কাশৃ-দীক্টৌ-ঘঞ,। ৯ রহঃ | ২ প্রকাশ। 
৩ বিজন। “বিকাশে বিনে স্ফটে' ( অমরটীকা অজয় ) 

৪ উল্লাস। ৫ প্রসার, বিস্তার । ৬ আকাশ । ৭ বিষম গতি। 

বিকাশক (ব্রি) বি-কাশয়তি বি-কাশ-ল্যু । ১গ্রকাশক। ২বিকাশন। 

বিকাশন (ক্লী) বি-কাশ-ুা্ট। প্রকাশ, প্রস্ষটন। 

বিকাশিন্ (তি) বিকাশোধস্তান্তীতি বিকাশ-ইনি। বিকাশশীল। 
“কাত্যায়নীং তুষ্ট বুরিষ্টলভ্াৎ বিকাশিবক্ঞা স্ত বিকাশিতাশাঃ।” 

(মার্কগ্েয়গু” চত্তী ) 

বিকাধিন্ (তরি) বিকাষ-অন্তযর্থে ইনি। বিকাশশীল। 
বিকাস (পুং) বি-কস-ঘঞ২। বিকাশ, প্রকাশ । 

বিকাসন (ক্লী) বি-কস-লুটু। প্রকাশন, প্রন্থটন। 
বিকাসিন্ (তি) বিকাস-অন্ত্যর্থে ইনি বি-কাস-শিনি। বিকাশ- 

শীল, প্রকাশযুক্ত। 

খিকাসিত। (ভ্ত্রী) রিকামিনে। ভাঁবঃ তল-টাঁপ,। 
ভাব বা ধর্া, বিকাশন। 

বিকির (পুং) বিকিরতি মুত্তিকাঁদীন্ ভোব্নার্থ মিতি-বি-ক - 
বিক্ষেপে 'ইগুপধেতি? ক। ১ পক্ষী । 

*পক্ষী খগোবিহঙ্গশ্চ বিহগশ্চ বিহঙ্গমঃ | 

শকুনিধিঃ পতত্রী চ বিফিঝ়ে! বিকিরোহ্গুদঃ ॥* (ভাবপ্র ) 

২কৃপ। (ত্রিকা) বিকীধ্যতে ইন্তি বি-ক-ঘঞর্থে ক। 

বিকাসীর 

ও পুজ্জাকালে বিদ্রোৎসারণার্থ ক্ষেপণীয় তরুলা'দ। পুজাকালে 
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ভূতাদি পূজার বিশ্ব উৎপাঁদন করিতে না পারে এইজন্ত মন্ত্র পাঠ 
করিয়া আতপতগুলাদি ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহাকে বিধির কছে। 

“ফড়িতি সগুজগ্ডান্ বিকিরানাদায় 
ও অপসপন্ত তে ভূত যে ভূতা| ভূবি সংস্থিতাঃ। 
যে ভূতা বিশবকর্তারস্তে নত শিবাজয়া ॥* 

ইতি বিকিরেৎ। ( পুঁজাপদ্ধতি ) 
এই মন্ত্র পঠি করিষ্সী তওুলাঁদি বিকিরণ করিতে হয়। 

তগ্রসারে লিখিত আছে যে, লাজ, চন্দন, সিদ্ধার্থ, ভন্ম, দুর্বা, 
কুশ ও অক্ষত্ত এই সকল বিকির নামে অভিহিত এবং 

ভূতাদিকর্তৃক বিদ্বসমূহের নাশক । 
“লাজচন্দন সিদ্ধার্থভ্মদূর্ববাকুশাক্ষতাঃ | 

বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ববিদ্বোঘনাশকাঃ ॥* ( তন্তরার) 

৪ অগ্নিদগ্ধাদির পিওু, শ্রান্ধকালে অগ্নিদগ্ধীর উদ্দেশে যে 

পিও প্রদান করা হয়, তাঁহাকে বিকির কহে। পিত্রাদির পিগু 

যে প্রকারে হস্তের পিতৃতীর্থ দ্বারা দ্বিতে হয়, এই 'অগ্নিদপ্ধার 

পিও সেইরূপে দিতে নাই, পিও ছড়াইয়া দিতে হয়, এইজন্ত 
উহাকে বিকির কছে। 

“অসংস্কৃতগ্রমীতায়াং যোগিনাং কুলযোধিতাম্। 
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্তাদর্ডেষু বিকিরম্চ যঃ ॥* ( মনু ৩২৪৫ ) 

পপিগুনির্ববাপরহিতং যত্ত,শরান্ধং বিধীয়তে। 

ত্বধাবাচনলোপোহত্র বিকিরস্ত ন লুপ্যতে ॥* ( শ্রান্ধতত্ব ) 

যাহাদের যথাবিধানে দাহনাদি সংস্কার হয় নাই, এবং যাহ।- 

দের শ্রান্ধকর্থী কেহ নাই, তাহাদের উদ্দেশে এই বিকির পিও 
দিতে হয়। 

"য়ে বা দগ্ধাঃ কুলে বালা? ক্রিয়াযোগ্যা হৃসংস্কতাঃ | 

বিপন্লান্তেহন্নবিকিরসম্মার্জনজলাঁশিনঃ ॥* 
( মার্কগেয়পু” ৩১১২) 

নিম়োক্ত মন্ত্রে এই বিকিরপিও দিতে হয়। 
পঅমিদগ্ধীশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। 

ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপু। যাস্ত পরাং গতিম্ ॥ 
ঘেষাং ন মাত! ন পিতা ন বদ্দুনৈবায়সিদ্ধিন তথান্নমন্তি। 

তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভূবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকায় স্থথায় তহ্ধৎ॥” 

(ব্লী)-জলবিশেষ। নদী প্রতি স্থানের নিকটে যে 

বালুকাময়ী ভূমি থাকে, এ বালুক! খুঁড়িয়া ফেলিলে তাহ! হইতে 
যে জল বহির্গত হয়, তাহাকে বিকিব্ কহে। এই জল শীতল, 

স্বচ্ছ, নির্দোষ, লঘু, তুবর ( কষায় ), স্বাছু, পিত্তনাশক এবং 

অল্প কফবর্ধক। 

“নগ্তাদি নিকটে তূমির্ধা ভবেঘালুকা ম়ী। 
উদ্ভাব্যতে ততে। যত্ত তজ্জলং বিকিরং বিহঃ & 



বিকিরং শীতলং স্বচ্ছ নির্দোষ লঘু সত্ | 

তুবরং স্বাছু পিত্তপ্ং মনাকৃকফকরং স্বতম্ ॥* ( চিস্তামণিখবত ) 

৩ করণ । 

বিকিরণ কৌ) বি-ক-নুা্ট। ১ বিক্ষেপণ। ২ বিহিংসন। 
৩বিজ্ঞাপন। (পুং) ৪ ির্কবৃক্ষ। (অমর) 

বিকিরিদ্রে €ত্রি) বিবিধ ঘাঁতাদি উপদ্রবনাশক, মিনি নানা- 
গ্রকার উপদ্রব বিন& করেন। 

“্বিকিরিদ্রবিলোহিত নমন্তে হস্ত” (শুরুষজু” *১৩/৫২) 

'বিকিরিদ্র, বিবিধং কিরিং ঘাতাছ্যপদ্রবং দ্রাবয়তি নাশয়তি, বিকৃণন 

বিকিরিদ্র ( বেদদীপ” ) 
বিকীরণ (পুং) অর্কবৃষ্ষ, রক্তার্কবৃক্ষ । ( ভাবগ্র* ) 

(ক্লী)২ বিক্ষেপণ। 
বিকীর্ (ব্রি) বিকীর্্যতে ্মেতি বি-ক -ক্ত। বিক্ষিপ্ত, চলিত ছড়ান। 

অথ সা পুনরেব বিহ্বল বন্থধালিঙ্গনধূসরস্তনী। 
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা সমছুঃখামিব কুর্বতী স্থলীম্ ॥” 

( কুম।রসম্ভব ৪ স”) 

বিকীর্ণক (ক্লী) বিকীর্ঁকন্। ১ গ্রন্থিপর্ণভেদ। ( বৈ্যকনি* ) 

(ত্রি)ংবিক্ষিপ্ত। স্্রিয়াং টাপ্। বিকীর্ণকা-গ্রস্থিপর্ণভেদ | 

বিকীর্ণফলক (পুং) রক্তার্কবৃক্ষ। (বৈগ্ভকনি') 
বিকীর্ণরোমন্ (কী) বিকীর্ণানি রোমাণ্যনদিক্লিতি। হ্থৌনেয়ক, 

চলিত গাঠিয়ালা।। (রাজনি” ) 
বিকীর্ণনংজ্ঞ ( ক্ী) বিকীর্গমিতি সংস্ঞা যন্ত। স্থৌনেয়। (রাঁজনি?) 
বিকুক্ষি (পুং ) ইক্ষাকুরাজের জে্টপুত্র। (ত্রি)২ কুক্ষিহীন। 

বিকুক্ষিক (ত্রি) কুক্ষিহীন। 
বিকুজ (ব্রি) কুজ ভির, মঙ্গলবার ভিন্ন। 

“পাপৈরুপচয়সংস্বৈপ্ বিমুহ্হরিতিয্যবাযুদেবেষু। 
বিকুজে দিনেইনুকুলে দেবানাং স্থাপনং শস্তম্॥” 

( বৃহৎসংহিতা ৬০। ২১) 

বিকুজরবীন্দ্ব (ক্রি) কুজ, রবি ও ইন্দুভিন্ল ১ মঙ্গল, রবি ও 
চন্দ্র ভিন্ন বার । 

বিকুণ্ (তরি) ১ কুষ্ঠারহিত। ২ অকুগ। (পুং) ৩ বৈকুগ্। 

্িয়াং টপ, ৪ বিষ্কুমাতা। 

বিকুণ্টন (পুং লী) ১ কুঠারাহিত্য। দৌর্বল্য। 

বিকুগুল ( ব্রি) ১ কুগুলরহিত ৷ 

বিকুৎসা। (স্ত্রী) বিশেষরূপে নিন্দা । 

বিকুস্ভাণ্ড (পুং) বোদ্ধশাস্ত্রোন্ত অপদেবতাঁতেদ । 

বিকুর্ব্রণ (ক্লী ) বিশ্ময়জনক ব্যাপার। 

বিকুর্ববাঁণ (ত্র) বি কুরুতে ইতি বি-কক শানচ,। ১ হর্ষমাপ (অমর) 
২ বিকৃতি গ্রাপ্ত। 

“মাকাশস্ বিকুর্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্ভাহ | 

বলবানভবন্ধায়ুস্তন্ত ম্পশোগুগোমতঃ ॥* (সাংখ্যদণ ১/৬২ ) 

বিকুর্ব্বিত (ত্রি) পালি বিকুব্বণম্। বিল্ময্নজনক ব্যাপার, 
অভাবনীয় ঘটন!। 

বিকুত্র (পুং) বিকসতীতি বি-কস-রকৃ। (বৌ রুসেঃ | উপ. 
২১৫) উপধায়া উত্ব্চ। চক্্র। ( উপাদিকোষ ) 

বিকুজ (পুং) ১ পেটের ডাক। ২ মৌমাছির গুন্ গুন্ শবা। 
বিকৃজন (ক্লী) বিশ্ষরূপে কুন । ডাক, গুন্ গুন্ ধ্বনি। 

(কী) পার্বৃষ্টি, আড়চাহনি । 
বিকুণিকা (ভ্ত্রী) বি-কুণ-অচ স্বার্থে ক, অত ইন্কঃ। নাসিকা। 
বিকৃবর (বি) মনোরম, সন্দর। 

বিকৃত (ত্রি) বি-ক-ক্ত। ১ বীতৎস। 

৩ অসংস্কত। (মেদিনী )৪ অঙ্গবিহীন। 

"বালাশ্চ ন গ্রমীয়ন্তে বিকৃতং ন চ জায়তে | (মনু ৯২৪৭.) 

৫ অপ্ররৃতিস্থ। 
*অথর্য্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুন£পুনঃ গীড্য চ কায়মস্ত |” 

( মহাভারত ৩।১১১।১৮ ) ৬ মায়াবী। 

"লক্ণঃ প্রথমং শ্রত্বা কোকিলামঞ্ুবাদিনীং। 

শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাৎ বুবুধে বিক্কৃতেতি তাম্।”রথু ১২৩৯) 
(ক্লী)৭বিকার। বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও যাহা লজ্জা, 

মান ও ঈর্যাদিপ্রযুক্ত বলা যায় না, অথচ তাহা চেষ্টা সারা ব্যক্ত 

হইয়া পড়ে, পণ্ডিতগণের মতে ইহারই নাম বিক্ৃত। 
“হ্ীমানের্যাদিভি্সত্র নোচ্যতে স্বং বিবক্ষিতং | 
 ব্যঙ্্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং ত্ধিছুবূধাঃ॥” (উজ্জলনীলমণি) 

৮ প্রভবাদি যষ্টিসংবংসরের অন্তর্মত চতুর্বিংশ বর্ষ। 

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিরত বৎসরের প্রজাসকল 
প্রপীড়িত হয়, ব্যাধি ও শোক জন্মে, এবং পাঁপবাহুল্যে শির, 

অক্ষি ও বক্ষের পীড়া হয়। 
“সর্বাঃগ্রজাঃ প্রগীড্যন্তে ব্যাধিং শোঁকম্ড জাঁয়তে । 

শিরোবক্ষোতক্ষিরোগাশ্চ পাপাদ্ধি বিকৃতে জনাঃ ॥" 

৯ সাহিত্যদর্পণোক্ত নায়িকালঙ্কার বিশেষ । লক্ষণ-- 

প্বক্তব্যকালেংপ্যবচে ব্রীড়য়৷ বিক্কৃতং মতম্ ।” 
(সাহিত্যদ" ৩১৪৬ ) 

বক্তব্য কালে যেখানে লজ্জায় বলিতে না পারিলে, মুখ বিবৃত 

হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হইবে। 

বিকৃতিত্ব (ব্লী) বিকৃতস্ত ভাবঃ ত্ব। বিরৃতের ভাৰ বা 
ধর্শ, বিকার। 

প্রদ্ষ বিকৃতত্বেন ভাষতে” (বালবোধ ১৮) 

ব্রহ্ম বিকৃতরূপে অবভাধিত হন । 

২ রোগযুক্ত। 



বিকৃতদবস্র (পুং) বিস্তাধরবিশেষ। ( কথাসরিৎসাণ ৭1৬৯ ) 
(ত্রি)২ বিক্কৃতদ্রীযুক্ত। 

বিকৃতি ত্রী)বি-ক-ক্িন। ১বিকার। ২ রোগ। ৩ ডিম্ব। 
৪ মগ্তাদি। ৫ পাংখ্যোক্ত বিক্কৃতি | 

"মুল প্রক্কতিরবিকতির্মহদাগ্া প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
যোড়শকস্ত বিকারো! ন প্রকৃতি নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥” 

ও (সাংখ্যকারিকা ৩) 

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে, মূল গ্রকৃতি অবিকৃতি, অর্থাৎ 

কাহার বিকার নহে উহা স্বরূপাবস্থায়ই অবস্থিত থাকে। সত্ব, 

রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রক্কতি। মহদাঁদি সাতটা 

অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস 

ও গন্ধতন্মাত্র ) এই সাতটা প্রক্ৃতিবিকৃতি । যথন প্রকৃতি জগৎ- 

রূপে পরিণতা৷ হন, তখন প্রথমে গ্রক্কতির এই ৭টী বিকার 

হইয়! থাকে, মুশগ্রক্কতি হইতেই এই ৭টা বিকার হয় বলিয়! 

ইহাদিগকে প্ররুতিবিকৃতি কহে। আর ১৬টী কেবল বিরুতি 

অর্থাৎ বিকার। পঞ্চজ্ঞানেত্দ্রিয়, পঞ্চকর্শেন্ত্রিয় ও মন এই 

একাদশ ইহ্ত্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ১৬টী কেবল বিকার, 
অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাডূত 
উতৎ্পর হইয়া থাকে। এই ১৬টা গ্রকৃতিবিকূৃতি অহংকার ও 

পঞ্চতম্মাত্র হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার্দিগকে কেবল বিকৃতি 

কহে। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে, প্রকৃতি ও বিকৃতি 

হইতে পুরুষ স্বতগ্ত্র। সাংখ্যমতে প্রক্কৃতির ছুই রকম পরিণাম 

হইয়া থাকে, স্বরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম। শ্বরূপ পরি- 

ণামে গ্রলয়াবস্থা ও বিরূপ পরিণামে জগদবস্থা । একটু বিশদরূপে 

চিন্ত! করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, জাগতিক তত্ব 

সকলকে চারিশ্রেণীতে বিভ।গ করা যাইতে পারে । কোন তন্ব 

কেবলই প্রকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিরুতি নছে। কোন কোন 
তত্ব প্ররুতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক, তাহাতে প্রক্কতিধর্দও 

আছে এবং বিকৃতিধর্মও আছে, সুতরাং তাহারা প্ররক্কাতি- 

বিকৃতি । কোন কোন তত্ব কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কোন 

তবের প্রক্কৃতি নহে, আবার কোন তব অনুভয়াত্মক প্রকৃতিও 

নহে, বিকৃতিও নছে। এই চারিশ্রেণী ভিন্ন আর কোনবপ 

তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। 

প্রক্কতি শব্ধের অর্থ--উপাদানকারণ, বিকৃতি শব্দের অর্থ 

কাধ্য, এই জগতের যে উপাদানকারণ, তাহার নাম প্রর্কৃতি, এই 

প্রকৃতিরূপ উপাদানকারণ হইতে জগৎরূপ যে কার্য হইয়াছে, 
ইহাই বিকৃতি বা বিকার। 

সূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, 
ষাহার অপর নাম প্রধানি, কোন কারণ হইতে তাহার উৎপত্তি 
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সম্তবে না । কেননা মূলপ্রক্কৃতি কোন কারণ জন্ত হইলে সেই 
কারণের উৎপত্তির প্রতিও কারণান্তরের অপেক্ষা করে, আবার 

বিকৃতি 

তাহার উৎপত্তির জন্ত অন্ত কারণের আবশ্তক হয়, এইয়পে 

উত্তরোত্তর কারণের কারণ তন্ত কারণ নির্দেশ করিতে গেলে 

অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে । সতএব মূলকারণ অর্থাৎ প্রক্কৃতি 
অন্ত কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন বস্ত নহে, উহা যে স্বতঃসিদ্ব, 

ইহা! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । অতএব সিদ্ধ হইল যে, 

সুলপ্রকৃতি অবিকৃতি, উহা! কাহারও বিক্কৃতি নছে। 
মহত্তব, অহঙ্কারতত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা তত্ব গ্রককতি- 

বিকৃতি অর্থাৎ উহার প্রককৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে । কোন 
তবের প্রকৃতি এবং কোন তত্বের বিকৃতি । মহত্ত্ব মূল গ্ররুতি 
হইতে উৎপন্ন, সুতরাং উহা! মূলপ্রককৃতির বিরতি এবং মহত্ত্থ 
হইতে অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়! উহ! অহঙ্কারতত্বের 

প্রকৃতি । উক্তরূপে অহস্কারতত্ব মহত্তন্থের বিকৃতি; আর তাহা 

হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়। 

উহাকে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের গ্রককাতি বলা যায়। পঞ্চ- 

তম্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কারতত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে 

উৎপন্ন পঞ্চমহাভুতের প্রক্কৃতি। পর্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় 
কোনও তত্বান্তরের উপাদানকারণ বা আরস্তভক হয় না। এজন্থ 

উহারা কেবল মাত্র বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নহে। 

পুরুষ অন্ুভয়।য্বক, অর্থাৎ কাহার প্ররৃতিও (কারণ) নহে, 

বিকৃতিও (কাধ্য) নহে। পুরুষ কুটস্থ, অর্থাৎ জন্তধশ্মের 
অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এজন্য পুরুষ কাহার কারণ 

হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই, স্ৃতরাং 

কাধ্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অন্ুভয়াত্বক | 

"মূলপ্ররূৃতি বিকৃত হইয়া জগদ্রূপে পরিণতা হইয়াছেন” 
ইহাতে বাদীদেগের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পরিণামবাদী 

স।ংখ্যাচার্যগণের এই উক্তি বিবর্ডবাদী বৈদাস্তিক আচাধ্যগণ 

স্বীকার করেন না, তাহার! গ্রর্কৃতির বিকৃতিতে এই জগৎ 

স্ষ্ট হইয়াছে, এই পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া বলেন যে 

উহ্! ব্রন্ধমের বিবর্ত মাত্র । বিবর্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ 

লিখিত আছে-_ 
“সত হৃতোহত্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুর্দীরিতঃ | 
অতত্বতোহন্থাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাতঃ ॥” ( বেদাস্তদর্শন ) 

কোন বস্কর সত্তার সহিত তাহার যে অন্তথা প্রথা (অন্যরূপ 

জ্ঞান) তাহাই বিকার, আর, কোন বস্তুতে (বিকৃত বা আরোপিত 

দ্রব্যে যয] সর্পে) প্রকৃতির (রজ্ছুর) সত্তা না থাক বোধে 
তাহার (আরোপিত দ্রবোর বা সর্পের ) যে জ্ঞান হয়, তাহার 

নাম বিবর্ড। ইহার তাৎপর্য এই যে, পরিগাঁমৰাদীদিগের 



মতে কারণই বিরত বা অবস্থাত্তরপ্রা্ড হইয়া কার্ধ্যাকারে 

পরিণত হয়। নুতরাং কার্ধ্যরূপ বস্তক আছে, কার্য্জ্জান 
নির্বস্তক নহে। 

বিবর্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃত্তই থাঁকে, অথচ 

তাহাতে বস্তরগত্যা কার্ধ্য না থাকিলেও কার্ধের প্রতীতি হয় 

মাত্র। ছগ্ধের দধিভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং 

রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি প্রভৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত । বৈদাস্তিকেরা 
বিবেচনা করেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের 

প্রত্ীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও 

বঙ্গে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্ছুতে সর্পপ্রতীতির কারণ 

যেমন ইন্দ্িয়দোষ, সেইরূপ ত্রদ্ধে প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি 
অবিগ্যাবূপ দোষ । রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত, 

্রন্ধে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্গের বিবর্তমান্র। প্রকৃত 
পক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্ত নাই। রজ্জুসর্পের ম্যায় প্রপঞ্ও 
প্রতীয়মান মাত্র। 

সাংখ্যাচার্যেরা ইহাতে বলেন যে, রঙ্জুতে সর্প প্রতীতি 

হইবার পর নৈপুণাসহকারে প্রণিধানপুর্ববক বিচার করিলে ইহা 
সর্প নহে, ইহা রজ্জু, এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। ন্ুুতরাং 

রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশ বুঝিতে পারা 
যায়। কিন্তু প্রপঞ্চ সম্বন্ধে এ রূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। 
অতএব প্রপঞ্চপ্রতীতি ত্রমাত্মক ইহা বলা যাইতে পারে না। 
এই যুক্তি অন্ুদারে সাংখ্যাচার্যেরা বিবর্ডতবাদে অনাস্থা প্রদর্শন- 

পূর্বক পরিণামবাদ্দের (বিকারবাদ ) পক্ষপাতী হইয়াছেন । 
মনোযোগ করিলে বুঝা যায় যে, পরিণামবাদে কারণ, কাধা 

হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থাস্তর মাত্র। ছুপ্ধ দধিরূপে, 

স্বর্ণ কুগুলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্ত পটরূপে পরিণত 

হয়। অতএব দধি, কুগুল, ঘট ও পট যথাক্রমে ছুপ্ধ, স্বর্ণ, 

মৃত্তিকা ও তত্ত হইতে বস্তুগত্য। ভিন্ন নহে। 

অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, জগৎ প্রকৃতির বিকার বা 
কার্য । বিকার বা! কার্যযরূপ জগৎ সুখছুঃখমোহাত্মক, স্থতরাং 

তাহার কারণও যে স্থথদুঃখমোহাত্মক হইবে, ইহা অনায়াসেই 

বুঝা যায়। (সাংখ্যদর্শন ) 

[ বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি, পরিণামবাদ ও বেদাস্তদর্শন দেখ ।] 

বিকৃতিমৎ (ত্র) বিক্লৃতি অন্তর্থে মতুপ১। বিক্কৃতিবিশিষট, 
বিকারযুক্ত, অন্তথাপ্রকার । 

"সব্বানামপি লক্ষ্যেত বিকৃতিমচ্চিত্ং ভয়ক্রোধয়ো; |” তেকুস্তলা) 
বিকৃতোদর (ব্রি) বিকৃত উদরবিশিষ্ট। 

(পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৩।২৯/৩১ ) 

বিকৃষিত (তি) ৯ বিশেষরূপে কিত। ২ আৰ 

[৪৮৪ ] এ ধিক্রপ্ধ 
বিকৃষঁ (ব্রি) বিশেষেণ কৃষ্টঃ বি কষ-তা। আকৃষ্ট। 
বিকৃউকাল '(পুং) বিক্ষ্ঃ কালঃ। চিরকাল। 

*বিকৃষ্টকালৈর্বা বেগৈর্ম নৈঃ সমভিবর্ততে ॥ 
বিকৃষ্টকালৈঃ চিরেণ” ( ভাবপ্রকাশ ) 

বিকেতু (ত্রি) বিশেষ উজ্জল, প্রদীপ্ত। 

বিকেশ (তরি) বিগতঃ কেশো যন্ত। কেশবজ্জিত, কেশরহিত। 

বিকেশিকা (ত্ত্রী) বস্ী, পলিত! । (সুশ্রুত) 

বিকেশী (ক্ত্রী) বিগতঃ কেশো যন্তাঃ ডীষ। ১ কেশবজ্জিত]। 

২ পটবর্ধি। (ধরণি ) ৩ মহীরূপ শিবের পত্রী । 

পসুর্য্যোজলং মহী বহ্ছির্বাঘুরাকাশমেব চ। 

দীক্ষিতে ব্রাহ্মণ: সোম ইত্যেত্াস্তনবঃ ক্রমাৎ। 

স্থবর্টলা তখৈবোষা বিকেণী চাঁপরা শিবা । 

স্বাহা দিশন্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথা ক্রমম্ ॥* 

( মার্কগেয়পুরাণ রূদ্রসর্গ ) 

বিকোঁক (পুং) বৃকান্রের পুত্র । ক্ধিপুরাণে লিখিত আছে 
ধে, বৃকান্থরের কোক ও বিকোক নামে ছুই পুত্র হয়, ভগবান্ 

কক্কি অবতার হুইয়৷ এই দুই অন্তরকে বধ করেন। 

| ( কহিপুরাণ ২১ অ৭) 

বিকোথ (পুং) ১ চক্ষুর পীড়া। [ কোথ দেখ ] (ত্রি) ২ পীড়িত। 

বিকোশ (ত্রি) বিকোষ। 

বিকোঁষ (ত্রি) বিগতঃ কোযো যস্ত। ১ কোষরহিত, কোষ 

হইতে নিষ্কাশিত, খাপ হইতে বাহির করা, নিফোষ। 
“পরিধাবন্নণ নল ইতশ্চেতশ্চ ভারত । 

অনলাদ সভোদ্দেশে বিকোষং খড়ামুত্তমম্ ॥” 
( তারত ৩৬২১৮ ) 

২ আচ্ছাদনরছিত | 

পগুরুভার্যযাগামী বিকোধমেহনত্বমিতি” ( কুল্প.ক ১১1৪৯) 

বি (পুং) বিক্ ইতি কায়তি শব্ধায়তে কৈ-ক। করিশাবক।; 

বিভ্রম ( পুং) বি-ক্রম-ঘঞ1| ১ শৌধ্যাতিশয়, পর্য্যার অতি" 

শক্তিতা, ( অমর) শৌধ্য, বীরত্ব, পরাক্রম, সামর্থ, শক্তি, সাহম। 
বিশেষেণ ক্রামতীতি বি-ক্রম-অচ। ২ বিষু। 

“জীশ্বরে! বিক্রমী ধ্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রম£ |” 

( বিষুসহত্রনাম স্তোত্র ) 

ও ক্রান্তিমাত্র। ( মেদিনী ) ৪ পা্দবিক্ষেপ। রোমা" ১১৯৭) 

৫ বিক্রমাদিত্য রাজা । 
পধসবস্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু- 
বেতাঁলভট্ঘটকর্পরকালিদাসাঃ। 
খ্যাতো ররাহমিহিরো নৃপতে৷ সতায়াং 
নানি বৈ বররুচির্ব বিক্রমন্ত | (সবত্বকাধ ) 



 চরণ। ৭ শক্িি। (রাজনি* )৮ স্থিতি । টা 
"সংগ্লবঃ সর্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ | 

ইষ্াপুর্তন্ত কাম্যানাং ব্িবর্গন্ত চ যো বিধিঃ ॥* 
( ভাগবত ২৮২২ ) 

ববিক্রমঃ স্থিতিঃ প্রতিসংক্রমঃ মহাগ্রলয়ঃ, (ম্বামী) 
৭ প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত চতুর্দশ বর্ষ। এই বৎসরে 
সকল প্রকার শন্ত উৎ্পর এবং পৃথিবী উপত্রবশূন্য হয়। কিন্ত 
লবণ, মধু ও গব্যদ্রব্য মহার্ধ্য হইয়া থাকে। 

“জায়স্তে সর্বশস্তানি মেদিনী নিরুপদ্রবা । 

লবণং মধু গব্যঞ্চ মহার্ধ্যং বিক্রমে প্রিয়ে ॥* (জ্যোতিস্তব্ব) 
১* স্বনামথ্যাত কবিবিশেষ। ইনি নেমিদৃত নামে এক- 

শানি খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করেন। নেমিদুতে এই কথার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

“তদ্দ,ঃখাথ এ্রচরকবিতুঃ কালিদাসম্ত কাব্যা- 

দন্তাং পাদং স্থপদরচিতান্মেঘদূতাদ্গৃহীত্বা ৷ 
শ্রীমন্নেমেশ্চরি তবিশদং সাঙগণন্তাঙজন্মা 

চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃগ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ ॥* ( নেমিদূত) 
১১ বৎসপ্রপুত্র। (মার্কগ্েয়পু* ১১৭১) ১২ পর্গীর 

গতি। ১৩ চলন। ১৪ আক্রমণ। 

বিক্রম, ১ নামরূপে প্রবাহিত নদদীভেদ । ভে* ব্রহ্গখ, ১৬৬৩) 

২ আসামের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম । (১৬৪০ ) 
৩ পূর্ববঙ্গের একটা প্র।চীন গ্রাম । ( ১৯/৫৩) 

৪ কুশদ্বীপের অন্তর্গত পর্বতভেদ। ( লিঙ্গপুণ ৫91৭) 
'বিক্রমকেশরিন্ ৫পুং) ১. পাটলিপুত্রের একজন রাঞ্চা। 

২ চণ্তীমঙ্গলবর্ণিত উজ্জয়িনীর একজন রাজা । ও মৃগাঙ্কদত- 
রাজের মন্ত্রী। (কথাসরিৎ) 

বিক্রমকেশরীরস) জরাধিকারোক্ত ওষধবিশেষ। হহার প্রস্তত 

প্রণালী এইরূপ,_জারিত তাআঅ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, 
কজ্জলী ২ তোলা, এবং কাঠবিষ ১ তোলা এই কয়েক দ্রব্য 
লইয়া প্রথমতঃ তাত্র ও রৌপ্য উত্তমন্রপে মর্দন করিয়া মিশ্রিত 
করিবে, পরে তাহাতে কজ্জলী ও বিষ মিশাইয়া লেবুর মূলের 
ছালের রস দারা ২১ বার ভাঁবন! দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা 
প্রস্তুত করিবে। এই ওষধ সেবনে ঘকল প্রকার জর নষ্ট হয়। 

বিক্রমচণ্ড (পুং) [ বিক্রমপুর দেখ। ] 

বিক্রমচরিত (ক্লী) বিক্রমাদিত্যের চরিতবিষয়ক গ্রন্থভেদ | 
বিক্রমটাদ, কুম্মাওনের একজন রাজা, হরিটাদের পুত্র, প্রায় 

১৪২৩ খৃষ্টাব্দে বিগ্তমান ছিলেন । 

বিক্রমচোল, একঘন মহাপরাক্রাস্ত চোল রাজা। রাজরাজ- 

দেবের পুত্র। নাল! তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে এবং 'বিক্রম'- 
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পাওয়া বার়। শেষোক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি চের, পাণ্য 
মালব, সিংহল ও কোষ্কণপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন । পল্লব- 
রাজ তোটুমান, শেঞ্জিণতি কাঁড়বন্, হুড়ম্ববাড়ীর অধিপ বল্লভ, 
অনস্তপাল, বৎসরাজ, বাণরাজ, গ্রিগর্তরাজ, চেপিপতি ও কলিঙ্গ- 
গতি তাহার মহাসামস্ত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাহার প্রধান 
মন্ত্রীর নাম কন্ বা কৃষ্ণ। এই নৃপতি ১১১২ হইতে ১১২৭ 
খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত চোলরাজ্য শাসন করেন। ইনি শৈব ছিলেন। 
২ আর একজন চোল নৃপতি, বিক্রমরুদ্র নামেও পরিচিত। ইহার 
পিতার নাম রাজপরে্ু। ইনি ১৫০ শকে কোনমণ্ডল 
শাসন করিতেন। ৩ পুর্বচালুক্যবংশায় একজন রাজা । 

বিক্রমণ (ক্লী) বি-ক্রম-লাট | বিক্ষেপ, পাদবিহ্য।স। 
"বিষ্োবিক্রমণমসি* ( শুক্লুযজুঃ ১*।১৯) 'বিষ্ঞোব্ণাপন- 

শীলন্ত যক্ঞপুরুষন্ত বিক্রমণং প্রথমপাদবিক্ষেপণজিতো! ভূুলোকো- 
ইসি' ( বেদদীপ* ) 

বিক্রমতুঙ্গ (পুং) পাটলিপুত্রের জনৈক নৃপতি। ( কথাসরিৎ ) 
বিক্রমদেব (পুং) চন্ত্রগুপ্তের নামান্তর । 

বিক্রমপট্রন (ক্লী) বিক্রমন্ত পষ্টনং। উজ্জয়িনী নগরী। 

বিক্রমপতি (পুং) বিক্রমা্দিত্য। 
বিক্রমপাপ্ত্য, পাপ্তযবংশীয় একজন রাজা । মছুরায় ইহার রাজ- 

ধানী ছিল। বীরপাপ্য নিহত হইতে কুলোত্তঙ্গ চোলের সাহাঘ্যে 
ইনি মছুরার সিংহাসনে (খৃষ্টা় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ) 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

বিক্রমপুর (ক্লী) বিক্রমস্ত পুরং। বিক্রমপুরী, উক্জয্লিনী। 
বিক্রমপুর-_পূর্বাব্ে ঢাকাজেলার অন্তর্গত একটা বিস্তৃত 

পরগণা। ঢাকা সহর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এই পরগণা 
আরম্ত। ইহার পুর্কবে ইছামতী ও মেঘনা, পশ্চিমে গঙ্গা, 
উত্তরে জালালপুর পরগণ! এবং দক্ষিণে কীর্িনাশ! নদী। 
ঢাকাজেলার মধ্যে এই পর্গণাই অতি উর্বরা ও শস্তশালী। 
এখানে প্রভৃতপরিমাণে ধন্য, ইক্ষু, কার্পাস, পান, সুপারি, 
নেবু, নানাপ্রকার শাকসবজী ও বহুবিধ ফল জন্মে। 

পরগণার পূর্ববাংশে ভিটি বা ডাঙ্গাজমি, এই অংশে বিস্তর 

উদ্ান, মধ্যে মধ্যে সরোবর ও অল্পপরিসর বিলাদি দৃষ্ট হয়। 
পশ্চিমাংশ নাবাল, এই স্থান ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়। নলখাগড়ার 
বনে পরিপূর্ণ ও সকল সময়ে জলমগ্ন থাকে । 

ট।কাজেলার মধ্যে বিক্রমপুর পরগণাতেই সর্বাপেক্ষা ঘন" 

বসতি ও শোকসংখ্যা অধিক, অধিকাংশই হিন্দু, হিদুর মধ্যে 
আবার ত্র্ষণই বেখু। 

দিখিগয়গ্রকাশ নামক গ্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে লিখিষ্চ আছে. 

৯৭১ 



প্চক্কেস্বরী পূর্ববভাগে যোজনদ্বয়ব্যত্যয়ে। 

ইছ্ামতী নদীপার্্ে স্বর্ণ গ্রামে। বিরাজতে ॥ 

দিলপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্দপুত্রস্ত পশ্চিমে । 

বৃদ্ধগঙ্গ। দক্ষিণে চ পুর্বে পন্মানদীবরাৎ ॥ 

বিক্রমতূপবাপতাৎ বিক্রমপুরমতো| বিহুঃ | 
অর্দোদ্য়স্ত যোগে চ অভভূৎ কল্পতরুনূ পঃ ॥ 

ইছামতীনদীতীরে স্বর্ণমানঞ্চকার হ। 

দরিদ্রেভ্যো দ্বিজেত্যশ্চ দত্তবান্ বনুলং ধনম্ ॥ 

বিবজ্জনানং বাসশ্চ বিক্রম্পূর্ধ্যাঞ্চ ভূরিশঃ । 
পরতালভূমিপন্ত তোষিস্থলং বিদ্রুধাঃ ॥ 

( বঙ্গালপরতালবর্ণনে ৮৮ ৯২) 

ঢকেগরীর পূর্বে ছুই যোজন দুরে ও ইছামত্তী নদীর ধারে 
নুবর্ণগ্রাম অবস্থিত । ইদ্িলপুরের উত্তরে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে, 

বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে এবং পক্মানদীর পুর্বে বিক্রমপুর ॥ বিক্রম 

নামক রাজার বাস হেতু এই স্থান বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধ । 

পুর্বকলে অর্দোদয় যোগের সময় রাজা কল্পতরু হইয়া ইছ।মতী 
নদীতীরে ্বর্ণমান করিয়াছিলেন, ত€ুপলক্ষে ভিনি দীন দরিদ্র ও 

্রাঙ্মগদিগকে বনুধন দান করিয়ছিলেন। বিক্রমপুরে বহুতর 

বিদ্বানের বাঁস। এস্থান পরতাঁলরাজের প্রমোদন্থান বলিয়া! খ্যাত। 

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। গ্রবাদ এইরূপ, উজ্জয়িনী- 
পি স্ব এসিদ্ধ রাজ বিক্রমাণিত্য এখানে আসিয়া নিজ নামে 

একটা নগর পত্তন করিয়া যান, তাহাই আদি বিক্রমপুর । 

(কন্ত বিক্রমাদিত্য নাদক অপর কোন নৃপতি কর্তৃক বিক্রমপুর 

প্রতিষ্ঠিত ছউক বা না হউক উজ্জয়িনীপতির সহিত এই পূর্বব- 
বঙ্গীয় বিক্রমপুরের কোন সম্বন্ধ ছিল ঝলয়া মনে করি ন1। 
অঙ্ক বিক্রমপুর ন।মটা প্রাচীন, পালবংপের সময়ে বিক্রমপুর 

একটী অ।ত প্রাসন্ধ জনপদ বালয়াই গণ্য ছিল। তৎপূর্ববর্তী 
কোন প্রঁতহাসিক গ্রন্থ, শিলা।লাপ বা তাশ্রশাসনে বিক্রমপুরের 

উল্লেখ নাই । পাল[ধিকারকালে বিক্রমপুরনগরে সু গ্রনিদ্ধ 

খৌদ্তাপ্রিক দীপন্বর শ্রীগ্ান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। কেহ 
রামপাল ও কেহ সাভারকে সেই প্রাচান স্থান বলিয়া নির্দেশ 

করেন। কিন্তু প্রথম স্থানটী বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হই- 

পেও সেই অ।1 বিঞ্মপুর নগর ঠিক কোন্টা, তাহ! নিঃসনোহে 

কে দেখাইতে পারেন না। 

হছামতী নদী হইতে তিন মাইল দুরে ও ফিরিঙ্গীবাঞ্জারের 

পশ্চিমে স্থপ্রাচান গ্লামপালের ধ্বংসাবশেষ । পালবংশ ব্যতাত 

এখানে হ।রবন্মদেব, শ্তামলবর্মা, রাজা বল্লাল প্রসাত বহু 

নৃপাত রাজত্ব কারয়া গিয়াছেন। পাল ও সেনরংশারগণের 

আবকারকালে সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বিক্রম- 

“পুরের অন্তর্গত.ছিল। সেনবংণীয় মহারাজ দনৌজামাধবের 

টস 
স্পা শীত পিপি শপ সপ স্পা পপি শস্পপীিশি পিশশাসি 

সময় বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী চন্দ্রহীপে স্থানান্তরিত হয়। 

এসময়েও চন্তুত্বীপের দক্ষিণসীমায় প্রবাহিত সমুদ্র পর্য্যস্ত 

বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। 

রামপালের বল্প।লবাড়ীর বিশাল ধ্বংসাবশ্ষে প্রায় তিন হাজার 

বর্গফিট স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। পূর্বতন রা্জপ্রাসাদের 
কিছুই নাই, কেবল উচ্চ টিপ, এবং তাহার পারে প্রায় ২০* 

ফিট বিস্তৃত গড়খাই ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের বন্দ ব 

রাস্তা আছে। এই বিধবন্ত বল্লালবাড়ীর মধ্যে কোন গৃহাদির 

নিদর্শন ন] থাকিলেও, ইহার চারিদিকেই বহুদূর ব্যাপিয়া ইষ্টক- 

স্তপ ও প্রাচীরের ভিত্তি দেখা যায়। এখানকার প্রাচীন 

ইঞ্টকরাশি লইয়া নিকটবর্তী অনেক লোকের গৃহাদি নির্মিত 

হইয়াছে । 

বল্লালবাড়ীর নিকটেই “অগ্রিকুণ্ড' নামে বৃহৎ কুণ্ড আছে । 

প্রবাদ )--পূর্বে রাজ! বল্লালের আত্মীয় জন ও পরে নিজে 

এখানেই দেহ বিসর্জন করেন। 

বল্লালবাড়ীর মধ্যে মিঠাপুকুর নামে একটী সরোবর 

আছে। শুনা যায়, এই সরোবরেই রাজা বল্লাল ও তাহার 

আত্মীয়প্জজনের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়। 

বল্ললবাড়ী হইতে একক্রোশ মধ্যে বাবা আদম্পীরের 
দরগ| ও মসজিদ্। প্রবাদ এইরূপ, রাজা কল্পালের সাহত 

এই পীরের যুদ্ধ হইয়া/ছল। বল্লালের মৃত্যুর পর এই গীরই 
প্রথম মুসলমান কাজিরূপে বল্লালবাড়ী শাসন করিতে থাকেন। 

বল্প[লবাড়ীর “মিঠাপুকুর”, স্থ।নীয় হিন্দুগণের নিকট যেমন পবিত্র 

বলিয়! গণ্য, বাবা আদমের দরগাও সেইরূপ স্থানীয় মুসঙলমান- 

দিগের শ্রন্ধাভক্তির জিনষ। [রামপাল দেখ ] 

রামপাল ব্যতীত এই পরগণায় কেদারপুর নামক স্থানে 

দ্বাদশভৌমিকের অন্ততম টাদরায় ও কেদাররায়ের স্বৃহৎ 

প্রাসার্ধের ধ্বংসাবশেষ এবং গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমের নিকট 

রাজবাড়ীর মঠ দেখিবার (জিনিষ । 
(রিঙগীবাজার ইছামতীর ধারে। নবাব সায়েস্ত। খার 

সময়ে ১৬৬৩ থ্ুষ্টার্থে কতকগুলি পত,গীজাফরিঙ্গী আরাকান- 

রাজকে পরিত্যাগ পূর্বক মোগলসেন।শী হোসেনবেগের পক্ষা- 
ব্লম্বন করিয়া এখানে আ।সয়া বাস করে, ভাহ। হইতে এই 

স্থান [ফরিঙগীবাজার নামে খ্যাত হয়। এক সময়ে এখানে 

হর ও বন ইষ্টকালয় ছিল, এখন ইহ! সামান্য গ্রামে পরিণত। 
(ফরিজীবাঁজারের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে, ইছ!মতীর ধারে 

ইদ্রাক্পুর নামে আর একটী প্রাচীন স্থান আছে, এখানে 

মীরভুমল একটী চতুরশ্র দূর্গ নির্মাণ কছেন। সেই প্রাচীন 



ছর্গের ভগ্লাবশেষ, ক 

পুর্বে মোগল আমলে এপানকার ঘাটে শুন আদায় হইত । 

আঙ্বিনমাসে এখানে একপক্ষব্যাপী বারুণী মেলা হয়, তাহাতে 

পূর্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকে। এই 

মেলায় পূর্ববঙ্গীয় সকল প্রকার দ্রব্জাতের “কেনাবেচা 

হইয়। থাকে। 

বিক্রমবান (পুং) সিংহলের একদন রাজা। 

বিক্রমরাজ (পুং॥ বিক্রমাদিত্য রাজা । 

বিক্রমশীল | বিক্রমশিলা ) পালরাজগণের সময়ে মগধের অন্থতর 

রাজধানী । বর্তমান নাম শিলাও। বর্তমান বেহার উপবিভাগের 

মধ্যে, বেহার মহকুমা হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দুরে রাজগুহ যাইবার 

পথে অবস্থিত.। বৌদ্ধপালরাজগণের সময়ে এই স্থান বিশেষ 

সমৃদ্ধিশালী, ব্ছুতর মঠ ও সঙ্ঘারাম গ্ুশোভিত ছিল, এখন 

তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। ছুই একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মুগ্ত 

সেই ক্ষীণ স্থতি জাগাইয়! রাখিয়াছে। এখানকার খাজ। এখনও 

বেহারের সর্ব রর প্রসিদ্ধ । 

ধর্পালের বংশে বিক্রমশীল নামে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করেন । 

কেহ কেছ মনে করেন, তাহারই নামাঞপারে বিক্রমশীল রাজ- 

ধানীর নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই বিক্রমশীলের পুত্র যুববাজ 

. হারবর্ষের আশ্রয়ে প্রসিদ্ধ কবি গৌঁড়াভিনন্দ রামচরিত প্রভৃতি 

কাব্য রচনা করেন। 

বিক্রমসাহি, গোয়ালিয়ারের তোমরবংশীয় একজন রাজা, মান- 

সাহির পুরর। খুষ্ীয় ১৬শ শতার্বীতে বিদ্ধমান ছিলেন। 

[ গোগ্লালিয়ার দেখ ] 

বিক্রমসিন্দ, পিন্দবংশীয় যেলছুর্গের একজন সামস্ত নৃপতি। 

২য় চামুগ্ুরাজের পুত্র। ১৯০২ শকে ইনি কলচুরিপতি সঙ্গমের 

অধীনে বিস্ুকাড় প্রদেশ শাসন করিতেন। 

বিক্রমসিংহ একজন পরাক্রান্ত কচ্ছপঘাত বংশীয় রাজা, বিজয় 

পালের পুত্র। অদ্িতীয় জৈনপগ্ডিত শাস্তিষেণের পুত্র বিজয় 

কীন্তি ইহার সভাপগ্ডিত ছিলেন। ছুবকুও হইতে ১১০৫ সংবতে 

উত্কীর্ণ ইহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। 

বিক্রমসিংহ) বপ্পরাও বংশীয় মেবারের একজন প্রসিদ্ধ রাজা । 

সমরসিংহের পূর্বপুরুষ । [| সমরসিংহ দেখ । ] 

বিক্রমাদিত্য (পং) মোক বিশেষ। প্রস্থত প্রণালী--প্রথমে 

২, চী গুন্ফল ঘ্বতে পাক করিতে। হইবে, পরে এ ফল তুলিয়া 

উহাতে বিংশতিপল খণ্ড মিশ্রিত করিবে, পরে তালমুলী, তুরঙ্গী, 

গু প্রতি ৪ তোলা, জান্ীকল, কককোল, লবঙ্গ প্রতি ২ তোলা, 

মালতী, কুলি, কবাব, করভত্বক্, প্রত্যেক ১ তোণ! এবং লৌহ 

১৬ ভোলা, একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন 

বিক্রমাদিত্য (পু) স্বনাম প্রসিদ্ধ নরপতি। 

এই মোমকের ১ তোলা ও একটা স্বতপন্ক আমলকী ভোজন 

করিবে। এই মোদক সেবনে ধাতুক্ষীণ, অগ্নিমান্য। সকল 

প্রকার নেত্ররোগ, কাস, শ্বাস, কামলা ও বিংশতি প্রকার প্রমেহ 

আশু বিনষ্ট হয় ।* | 

বিক্রমারক 

নামেও খ্যাত । এই নামে বন সংখ্যক নৃপতি বিভিন্ন সময়ে 

উদিত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন,-তণ্মধ্যে সংব- 

প্রবর্তক বিক্রমাদিত্যের কথাই প্রথমে বলিব। এই নৃপতি 

সম্বন্ধে প্রবান্দের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে অনেক কাল্পনিক 

কথ| লিখিয়! গিয়াছে, প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি । 

জনৈক কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ নামক গ্রন্থ 

লিখিত আছে-- 

্্ীবিক্রমার্ক নৃপতি শ্রুতিস্থৃতিবিচারবিশীরদ পণ্ডিত সমা- 

কীর্ণ অনীত্যধিকশততম দেশসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত 

মালবদেশের রাজা । মহাধাগ্মী বররুচি, অংশুদত্বমণি, শঙ্কু, 

জিশীষাপরায়ণ ব্রিলোচনহরী, ঘটকর্পর এবং অমরসিংহ প্রমুখ 

সত্যপ্রিয় বরাহমিহির, শ্রুতসেন, বাদরায়ণ, মণিখ, কুমারস্ংহ 

প্রভৃতি মহাঁমহাপগ্ডিতগণ এবং এতত্িনন ধন্বস্তরি, ক্ষপণক, বেতাল- 

ত্র, ঘটকর্পর, কালিদাস প্রস্থতি কবিগণ মহারাজ বিক্রমার্ক 

নৃপতির সভায় বিরাজিত ছিলেন । এই ১৬ জন বেদজ্ঞ সৎ- 

পণ্ডিত ব্যতিরেকে, মহারাজ আরও অষ্টশত নরপতি সমাবৃত 

হইয়। নিয়ত সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিতেন । এতদধিক 

১৬ জন জ্যোতির্বিদ্ গ্রহবিপ্র এবং ১৬ জল আধুর্কেদবিশ।রদ 

চিকিৎসাকর্ম্মাভিজ্ঞ ভিষক্প্রবর সর্বদা তৎমমীপে উপস্থিত 

থাকিতেন। ভট্ট (ভাট) ও ঢড্ডিন্ (টেঁড়াদার )ণও 

স্বীয় স্বীয় কার্য প্রতীক্ষায় সভাসন্লিধ্যে দণ্ডায়মান থাকিত। 

কোঁটিপরিমিত বীরপুরুষ এই বিপুল সভার পরিণাহ (পরিধি), 

অর্থাৎ কোট“রিমিত যোদ্ধগণ এই বিরাট সভাকে বেষ্টন 

করেয়।রক।করিত। 

এই দিগ্বিজরী রাজা বিক্রমার্কের কোন স্থানে যারাকালে 
84548125888 3880788-8 

* প্ঘুতে গুশফলং বিংশং পচেৎ সম/গ্ [শভুবগবঃ3। 

উত্তঃধ) চ ক্ষিপেদেধাং খণ্ডঞ্চ পলবিংশতিঃ ॥ 

তালমুলী তুরঙী চ শুষ্ঠী চেতি পলার্ধকহ্। 

জাতীফলঞ্চ কক্ক লং লবঙ্গঞ্চেতি কাধিকম্ ॥ 

মালতীঞ্চ কুলিঞ্ঞ্চ কবাবং করভং তবচং। 

এতেধাং কোলনাত্রাঞ্চ আয়সহ্ত পলদয়ম্ ॥ 

গলৈকং মোদকং বৃত্বা একৈকং তক্ষয়েৎ দিনে । 

ধাতুক্ষীণোহগ্রিমান্দাঞ্ বলানলকরং পরং ॥ 

নেত্ররোগেষু সর্ধবেষু কাসশ্ব।নে চ কাসলে। 

প্রমেহান্ বিংপতিং হস্কাদ্বিত্রম।দিত্যসোদকং ।” ( চিত্তামণ্দ ) 



বিক্রমাদিত্য 

অষ্লাদশযোজন পর্যন্ত সৈন্ত সঙ্গাবেশ হইত, তন্মধ্যে তিন কোটি 
পদাতি, দশকোটিবাহিনী ( কস্তাশ্বরথাধিগত সৈন্ত ), চবিবিশ 

হাজার তিনশত হস্তী এবং চারি লক্ষ নৌক! নিয়ত ইহার সঙ্গে 
সঙ্গেই বর্তমান থাকিত। ইনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া পুনঃ- 
প্রত্যাগত হইলে লোকে ইহাকে অত্যুরত দ্রাবিড় বৃক্ষের একমাত্র 
পরণ্ড, লাটাটবীর দাবাগ্লি, বলবহঙ্গতুজঙ্গরাজের গরুড়, গৌড়- 
সমুদ্রের অগন্তয, গঞ্জিত গুর্দররাজকরীর. হরি (নিংহ), 
ধারাম্বকারের অধ্যমা ( কুর্ধ্য ), কাদ্বোজাছুছ্ের চক্দ্রমা বলিয়া 

জানিয়াছিল অর্থাৎ পরশু, দাবাগি. গরুড়, অগন্তয, সিংহ, সূর্য্য 
ও চক্র ইহারা যেমন যথাক্রমে বৃক্ষ, বন, ভুজঙ্গ, সমুদ্র, হস্তী, 

অন্ধকার ও পল্পের ধ্বংসের প্রতি নিয়ত কারণ হয় তিনিও 

তদ্রূপ দ্রাবিড়, লাট, বঙ্গ, গৌড়, গুর্জর, ধারা নগরী ও 
কান্বোজ, এই সকল দেশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। 

এই ব্যাপারে রাজা বিক্রমার্কের মাত্র শৌর্ধ্যবীর্যগুণেরই 
বিকাশ পাইতেছে ; কিন্ত কেবল তাহা নহে, তিনি হীন্দ্রে 
হায় অথগুগ্রতাপগুণে, সমুদ্রের ন্যায় গাস্তীব্য গুণে, কল্পতরুর 
স্গায় দাতৃত্ব গুণে, কামদেবের ন্যায় সৌন্দধ্য গুণে, দেবগণের ন্যায় 

শিষ্টশাস্ত গুণে এবং ভূপতিগণের ছৃষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি 

যাবতীয় গুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার প্রধান নিদর্শন এই যে, 
তিনি অত্যুচ্চ অতি হূর্গম অসহ পর্বত শিখরে অধিরোহণ পূর্বক 

তত্রত্য অধিপতিগণকে বিজিত করিলে পর যদি তাহার! পুনর্ধার 

তাহার নিকট অবনত মস্তক হইয়া অধীনতা স্বীকার করিতেন, 
তাহ! হইলে তত্বৎরাজ্য অনায়াসে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করি- 

তেন। এতত্তি্ন মণি, মুক্তা, কাঞ্চন, গো, অশ্ব, গজ প্রভৃতির 

দান তাহার নিত্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। 

মহাপুরী উজ্জয়িনী, যে প্রতিপক্ষ বিক্রমসহিষুঃ মহারাজ 
বিক্রমার্ক ভূপতির রাজধানী) যিনি শকেস্বর রুমদেশাধিপতিকে 

তুমুল সংগ্রামে বিজিত করিয়া বন্দী অবস্থায় স্বীয় রাজধানী 
উজ্জয়িনী নগরীতে সসম্রমে আনয়নপুর্বক পুনরার তাহাকে 

মুক্তিদান করেন। যিনি সংগ্রামে পঞ্চনবপ্রমাণ শকগণকে 

পরান্ৃত করিয়া কলিযুগে পৃথিবীতে শাকগ্রবর্তন করেন, 
বাহার রাঁজত্বকালে অবস্তিকার প্রজামগ্ুলীর সুখসমৃদ্ধি যারপর 

নাই বৃদ্ধি পাইযাছিল এবং ধাহার সময়ে নিক্নত বেদবিহিত কর্দের 

অনুষ্ঠান হইত, শরণাপন্লজীবের মোক্ষপ্রদায়িনী মহাকাল মহেশ- 
যোগিনী, সেই অবনিপতিবিক্রমার্কের জয় করুন । (জ্যোতিবি”) 

জ্যোতিবিদাভরণে যে বিক্রমাদিত্যের কথ বর্ণিত হইয়াছে, 
তিনিই বিক্রমসংবতগ্রবর্তক বলিয়৷ সর্বাত্র প্রসিদ্ধ। বেতাল" 
পঞ্চবিংশতি ও সিংহাসনদ্বত্রিংশৎ প্রভৃতি গ্রন্থে এই উজ্জ্নিনী, 

পতি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত গাছে, কিন্ত 

কর্ষণ করিলেও তাহার মূলে কিছুমাত্র ্রতিহাসিক নত্য আছে 

বলিয়া বোধ হয় না । জ্যোতির্বিদাভরণে বিক্রমাদিত্যের যেরূপ 
উজ্জ্বল বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহা উত্ত উপাখ্যানগ্রস্থের সার 
বলিলেঞ্জ অত্যুক্তি হইবে না ভারতবর্ষের সর্বত্রই বেতাল- 

পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশসিংহাসনের গল্প প্রচলিত থাকাতেই 
বিক্রমাদিত্যের নাম আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত হুইয়৷ থাকে। 

বেতালপঞ্চবিংশতি ও পিংহাসনদ্বাত্রংশতিকার উপাখ্যান- 

তাগ লইয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশীয় ভাষায় বিক্রমা- 

দিত্যের উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, কিন্তু উত্ত চুই গ্রন্থ আলো- 
চনায় ৭৮ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হইবে ন1। 

এইরূপ জ্যোতিধিদাভরণকার কালিদাস আপনাকে বিক্রমার্কের 

সমসাময়িক বলিয়! পরিচিত করিবার চেষ্টা করিলেও এর গ্রন্থখানি 
থুষ্টায় ১২শ শতাবীর রচন! বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং 

এ সকল আধুনিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমাদিত্যের 
ইতিহাস লিখিতে যাওয়া সমীচীন হুইৰে না । 

জ্যোতির্ধিদাভরণকার ভারতের যে কয়টা উজ্জ্বল নক্ষত্রের 

পরিচয় দিয়াছেন, এ সকল মহাত্সগণকে কেবল বিক্রমাদিত্যের 

সমসাময়িক বলিয়া নহে, পর্পরকে এক সময়ের লোক বলিয়াঁও 

মনে হয় না। বোধগয়! হইতে বৌদ্ধ অমরদেবের একখানি শিলা 

লিপি বহুদিন হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছিল । শিলালিপির পাঠোদ্ধার- 
কারী উইল্কিগ্স সাহেবের মতে উহা খুষ্টীয় ১১শ শতাবের 
লিপি, উহাতে কালিদানের সভাসদ ও লবরত্বত্বের উল্লেখ আছে। 

সম্ভবতঃ এইরূপ কোন লিপি ও প্রৰাদ হইতেই পরবস্তীকালে 

বিক্রমাদিত্যের সভা ও তাহার নবরত্বের কথ! প্রচারিত 

হইয়! থাকিবে। 

* সিংহাসন দ্বাত্রিংশৎ বা ধিক্রমচরিত কাহারও মতে হররুচি, কাহারও 

মতে সিদ্ধসেনদিবাকর, কাহারও মতে কালিদ!স) কাহারও মতে রামচন্তা, 

শিষ অথব| ক্ষেম্করমুনি-বিরচিত। এইরাপ মুলবেতালপঞ্চবিংপতি গ্রন্থ 

থানিও কাহারও মতে ক্ষেমে্ত্র, কাহ।রও মতে জন্ভুলদত্ত, কাহারও মতে বলল ; 

কাহারও মতে শিবদাস এবং কাছারও মতে কথাসরিৎমাগররচয়িত! সে।সদেষং 

রচিত। মোটের উপর উতয় গ্রন্থের রচনাকাল ও রচয়িতাঁর নাদ ঠিক নাউ 

তধে যেতালপঞ্চবিংশতির ভ।য ও রচন। কৌশল অনেকটা কথা নরিৎসাগরের মঞ্ড 

হওয়ায় এবং সোমদেবরচিত বলিয়া .কোন কোন পুথিতে লিখিত খাকায় তীয় 

১২শ শতাবে রাশ্ীরবাসী সোমদেষ ভটের রচন! হওয়। কিছু বিচি নছে। 

জ্যোতিধিদ।ভরণকার কালিদাসকেও এ সময়ের লোক ঈনে করি। তিনি 

আপন গ্রন্থারস্তকাল ৩*৬৮ কলিগতান্ধ বা ২৪ বিক্রমসংঘৎ বলিক প্রকাশ 

করিলেও ওাছার গ্রন্থে “শক; শরাভোধিযুগে! (88৫) নিতে। হতে| মাদং* 

ইত্যাদি বচনে ৪৪৫ শক এঘং “মত্ব। বরাহনিহিরাদিমতৈঃ। ইত্যাদি উক্ভিতারা$ 

তাহার জাল ধয়। পড়িয়াছে। [ ধয়ধ্মিহির দেখ ] 



কোন রাজ্যাধিকার লাভ করেন নাই | তীহার বৈমাত্রেয ভ্রাতা 
র্তৃহরিই মালব শান করিতেন । কোন সময়ে ভর্তৃহরির সহিত 

বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য ঘটে, তাহাতে বিক্রমাদিত্য অতি 

ক্ষুগ হইয়া মালৰ পরিত্যাগ করেম এবং অতি দীনহীন বেশে 
গুজরাত ও মালবের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কিছুদিন পরে 

“সবার মালবে প্রত্যাগমন করেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন ষে 

রাঁজা ভর্তৃহরি পড়ীর অসদাঁচরণে মর্মাহত হইয়া রাজ্যতোগ 
ছাড়িয়৷ সন্গ্যাসধর্্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় বিক্রমাদ্িত্যকেই 

রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি রাঁজা হইয়া অল্পদিন 
মধ্যেই নিজ বাহুবলে ভারতবর্ষের বহু অংশ জয় করিয়া লইলেন। 

উদ্ধত গ্রস্থনিচয় ও প্রবাদ হইতে আমরা যে সকল কবি ও 
পণ্ডিতগপের পরিচয় পাইতেছি, এ সকল মহাত্মা বিভিন্ন সময়ের 

'লেক হইতেছেন। [ বররুচি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি শব্ধ দ্রষ্টব্য |] 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কালিদাসের রঘুবংশে “হণ শব্দ পাইয়া 

তাহাকে ভারতে হুণাধিকারের পরবর্তী লোক বলিয়া মনে 

করেন। তাহাদের মতে গুগুসআট, স্বন্দগুপ্ডের সময় খুষ্টীয় 
৫ম শতাবেে হৃণের। ভারতাক্রমণ করিয়াছিল। এইরূপ বিক্র- 
মাদিত্য সম্বন্ধেও তাহারা বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতিবিদাভরণের 

মতে বা সংবতের প্রারস্তা্থসারে বিক্রমা্দিত্য খষ্টপূর্বব প্রথম 
শতাব্বীর লোক বলিয়া! পরিচিত হইলেও এ সময়ে বিক্রমাদিত্যের 
অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ এ পর্য্যন্ত খুষ্টপূর্বব ১মাবে 
বিক্রমাদিতোর সমকালীন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এমন কি 

থে বিক্রমসংবৎ প্রচলিত আছে, উহা! খৃষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাবের পুর্বে 
এ নামে প্রচলিত ছিল না, এঁ সময়ের পুর্বে এই অন্ধ 'মালব- 
গণস্থিত্যব্দ' বলিয়াই প্রথিত ছিল, এমন কি প্র অব অধুন! 
১৯৬৪ বর্ষ পর্য্যস্ত গ্রচপণিত থাকিলেও ৭১৪ বিক্রম সংবতের 

(৬৫৭ খুষ্টাব্দের পূর্বে ) “বিক্রমাববা*ক্কিত কোন শিলালিপি, তাম- 

শাসন বা প্রাচীন গ্রন্থ পাঁওয়। যায় নাই। চীনপরিব্রাজক ভিউ 

এন্সিয়াংএর ভারতভ্রমণকালে শিলাদিত্য মালবে রাজত্ব করি- 
তেন, হর্ষবিক্রমাদিত্য তাহার পিতা । অনেকের বিশ্বাস, এই 

বিক্রমাদিত্য নিজ রাজ্যাভিষেককালে তাহার ৬শত বর্ষ পূর্বব- 

প্রচলিত মালবাৰ “বিক্রমাব্' নাম দিয়া চালাইয়া থাঁকিবেন, এই 

বিক্রমাদিতোর সময়ে মালবে যাবতীয় বিগ্তায় কৃতবিদ্ত মনীষি- 

গণের আবির্ভাব ঘটায় তাহার রান্ত্বকাল ভারতে স্বর্ণযুগ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ * হইয়াছে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কালিদাস বা! বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে উপরে 

৪৮৫ 1 

আবে প্রবাদ আছে যে রাজা বিক্রমািত্য পিতার নিকট: 

যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! সমীচীন বলিয়া মমে হয় ন1। 
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বিক্রমাদিত্য 

রঘুবংশে “হুপ' শবের প্রয়োগ দেখিয়া তাহাকে খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ 
শতাব্ের লোক বলিতে পারি না। কারণ খুষ্টপূর্ব ১ম শতাকে 
প্রচারিত ললিতবিস্তর নমক সংস্কৃত বৌদ্বগ্রন্থে “হণ” শবের 
প্রয়োগ আছে, ইহাতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, খুষ্টপূর্বব ১ম 
শতাকে হৃণজাতি ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিলেন ন!। 
এপধ্যস্ত আবিষ্কৃত খষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাবীর পূর্ববর্তী কোন লিপিতে 
বিক্রমাব্ধের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বলিয়৷ এবং তৎপূর্ববর্তী লিপিতে 
মালবাবের উল্লেখ থাকায়, এ ছাড়া অপরাপর কোন বলবৎ 

প্রমাণ ন! থাকায় রাজা বিক্রমাদদিত্কে আমরা খুঙ্গীয় ৬ 

শতাবের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। 

[ কালিদাস দেখ। ] 
ভারতবর্ষে নানাসময়ে বহুসংখ্যক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়া 

গিয়াছেন, এবং তীহার্দের প্রত্যেকের সভায় খ্যা(তনাষ। কণ্ত- 
শত কবি ও পণ্ডিত অধিষ্ঠিত হইয়। ভারক্কবর্ষ উজ্জ্বল করিয়া- 

ছেন। এই মকল বিক্রমাদ্দিতের পবিচয় অতি সংক্ষেপে 

লিপিবদ্ধ হইতেছে। 
১ বিদ্বমাদিত্য। 

স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে, যে কলির 
৩*** বর্ষ গত হুইলে বিক্রমাদিত্য আবিভূর্তহন। এখন 
৫০৪৮ কলিগতাব্দ চলিতেছে, এরপন্থালে ২০০৮ বর্ষ পূর্ব্বে 

অর্থাৎ প্রায় ১০০ খুষ্ট পুর্বধান্দে ১ম বিক্রমাদিতোর জন্ম । 
খুষ্টীয় ১০ম শতাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান এঁতিহাসিক অল্বেরুণী 
লিখিয়াছেন, পবিক্রমাদিত্য শকরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা! করেন, 

তাহার ভয়ে শকাধিপ প্রথমে পলাইয়৷ যান, কিন্ত শেষে তিনি 
মূলতান ও লোনীদুর্গের মধ্যবন্তী কোরুর নামক স্থানে তৎকর্তৃক 
ধৃত ও নিহত হন।” 

যেস্থানে শকাধিপ বিক্রমাদিত্যের হস্তে পরাজিত হুইয়া- 

ছিলেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও আলেকজান্দারের সময়ে & 
অঞ্চল 'মালব' বা “মালী” জনপদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। এ 

স্থানে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদ্য়ের বহু পুর্ব্ব হইতেই শকাধিপত্য 
ঘটিয়াছিল। খুষ্টীয় ৪র্থ শতাবে এখান হইতে শকপ্রভাৰ 

এককালে তিরোহিত হয়। [ শক, মূলতান, শাকদীপী প্রতৃতি 

শব দ্রষ্টব্য। ] 

আদি মালব বা মূলতান হইতে খুষ্টীয় ৪র্থ শতাবের পূর্বেই 
যখন শকাধিকাঁর লোপ হয়, তখন বিক্রমাদিত্যকে তৎপরবর্তী 
সময়ের লোক বলিয়া কখনই গণ্য করা যায় না। তিনি শক- 

দিগকে পরাজয় করিয়া মালবিগের মধ্যে যে অব্দ প্রচলিত 

করেন, তাহাই মালবগণান্ব বা বিক্রমসংবৎ নামে প্রথিত হয়। 

শকাধিপতিকে পরাজয় ও সংহার করায় বিক্রমাদিত্য “শকারি 



বিক্রমাদিত্য 

উপাধিতে ভূষিত হুইয়াছিলেন । সকল প্রাচীন সংস্কৃত অতি- 
ধানে এবং ভারতের সর্ব 'শকারি” বলিলে বিক্রমাদিত্যকেই 
বুঝাইয়া থাকে । 

উক্ত মালবগণ মাকিদনবীর আলেকসান্দারের অভয় কালে 

প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বপিয়াই গণ্য ছিল। আলেকসান্দার ও 

তদনুবর্তী যবন এবং শকরাজগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উক্ত 

স্থানের যৌধেয় এবং মাঁলববাঁসী অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। প্রবাদ অনুসারেও জান! গিয়াছে যে, রাজ! বিক্রমাদিত্য 

উত্তরাধিকার সুত্রে পিতৃরাজ্য লাভ করেন নাই, তিনি আপনার 

অদৃষ্ঠগুণে ও অপাধারণ প্রতিভাবলে মালবজাঁতিকে একত্র 
করিয়া শকদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহ[রই উৎসাহে মালবজাতি অবস্তীদেশে আপিয়! প্রতিষ্ঠিত ও 

নিরাপদ হইয়াছিল। অবস্তীদেশে মালবজাতির আগমন 

হইতেই পরে উহা মালব নামে খ্যাত) এবং পঞ্চনর্দের 

অস্র্গত আদি মাঁলবজনপদ্দও যেন বিলুপ্ত হয়। অবস্তীর 

রাজধানী উজ্জয়িণীতে বিক্রমাদিত্যের অভিষেক ও মালবগণের 

প্রতিষ্ঠা অবধি “বিক্রমসংবত “মালবেশনংবঙ্' বা 'মালবগণাব্'? 

প্রচলিত হয়। * 

প্রবন্ধচিস্ত/মণি, হরিভপ্রের আবশ্তক টীকা ও জৈনদিগের তপা- 

গচ্ছপট্টাবলী হইতে জান! যায় যে বীরনির্বাণের ৪৬৭ বর্ষ পরে 

পাদলিপ্টাচাধ্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর; এবং বীরনির্বাণের ৪৭০ 

বর্ষ পরে (৫৭ খুঃ পুর্বাৰে ) সংবৎ প্রবর্তক বিক্রমাদিত্য আবি- 

ভূ হন। তিনি উজ্জয়িনীপতি-শকরাজকে পরাজয় করিয়া 
সিংহামনে আরোহণ করেন। 

জৈনদিগের কালকাচার্য কথায় লিখিত আছে যে,শকবংশও 

জৈনধর্ম্ের উত্সাহদ[তা ও অনুরাগী ছিলেন। তীহাঁদের 

সময়েই মালবে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয় । তিনি শকবংশ ধ্বংদ 

করেন । তাহার রাজ্যাধিকার সমৃদ্ধিদ ও গৌরবজনক। তিনি 

নি্গ নামে সংবৎ গ্রচলন ও সমস্ত রজ্যবাসী খণীদিগকে খণমুক্ত 

+« মালব হইতে আবধিক্কৃত বিভিন্ন সময়ের শিলালিপিতে সাঁলবকাল? 

'মালবশ-লংবৎসর", ও 'মালবগণদ্থিত্যব? ইত্যা নাম পাওয়। যায়, বথ)-_ 

(১) “মালবানাং গণস্থিত|| ফাতে শতচতুষ্ীয়ে। 

ত্রনবতাধিকেইবনাং খত সেব)ধলম্থনে ৪৮ (যন্ধুবর্দার দশপুরলিপি) 

ম্০8৯০9 ম[লঝ।ব _ ৪৩৬ থঃ অঃ। (মা16১৮৪ 90069 101085) 0, 85) 

(২) “সংবৎনরখতৈর্য।তৈ মপঞ্নধত্যগলৈ2 | 

সগ্ততিদলয়েশানাং মন্দিরং ধূর্দটেঃ কৃতম॥” 
কনশ্বলিপি। (1)10187. £0৮1ন8817 ০1৭ 101, 0,162) 

(২) “মালবকালাচ্ছরদং ঘট্ত্রিংশৎসংযু্ঠেঘতীতেহু নব 

শতেযু"--158599108199) ৪ম, 109585 ০), সত চ 33) 

রিয়াছিলেন। কিছু দিন পরেই আবার এক শকয়াজ দেখা 

] বিজ্রমাদিতা 
স্পা রাডার রাহা হু ৯.০ ০০ ০ কা ক 

দেন। তিনি বিক্রমাদিক্ট্যের বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন । নব বিক্রে” 

মাঝের ১৩৫ বর্ষ গত হইলে তাহার পরিবর্তে সেই শবরাজ 
'শকাৰঃ প্রবর্তন করেন।” জৈনাচার্য্য সময়সুলরোপাধ্যায়রচিত 

কলহ্থত্র-টাকায় দেখা যায় যে, রাজ! বিক্রমাদিত্য শক্রজয় দর্শনে 

যান, এখানে সিদ্ধসেন দিবাকর তাহাকে জৈনধর্প্ে দীক্ষিত 

করেন। সিদ্ধসেনের* উপদেশে বিক্রমাদদিত) সংবতসর প্রবর্তন 

করেন। তৎপূর্বে বীরসংবৎসরের ব্যবহার ছিল। 
বিক্রমাদিত্য কতদিন রাজ্যশাসন করেন, তাহা জান! যায় 

নাঁ। তিনি ষে বহুকাল রাঁজযশাসন করিয়াছিলেন এবং তজ্জম্যই 
মালবে নান! প্রকারে সমাজসংস্কারের ও সংবৎ প্রচারের সুবিধা 

পাইয়।ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু এই দীঘকাল শাস- 

নের পর তাহার সিংহাসনে তদীয় কোন বংশধর উত্তর(ধিকার 

ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ 

খুষ্টাবকের ১ম অংশেই উজ্জয়িনীর রাজাসনে শকবংশের অভ্যুদয় 

হইয়াছল। [ শকরাজবংশ ও শকাবৰ দেখ । ] 

বিক্রমার্দিত্যের বংশলোপ ও শকাধিকার ঘটায় মালবগণ 

স্ব স্ব জাতীম্ন সংবৎ বহুদিন ব্যবহার করিবাব অবসর পায় নাই। 

খষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আরস্ত পধ্যস্থ মলবে শকাধিকা'র অব্যাহত 

ছিল। 
২ বিক্রমানদিত্য। 

চীনপরিব্রাজক হিউএন্পিয়ঙ্গ ভারততভ্রমণকালে লিখিয়! 

গিক্লাছেন যে বুদ্ধনির্বাণের সহতর বর্ষ মধ্যে শ্রাবস্তীরাঁজো বিক্রম।- 

দ্িত্য নামে একজন বিখ্যাঙডকীন্তি পরমদয়ালু নৃপতি ছিলেন। 

তিনি অনাথ ও দরিদ্র্দিগকে প্রত্যহ ৫ লক্ষ ন্বর্ণমদ্রা] বিতরণ 

করিতেন। তাহার এই অত্যধিক দানে কোষ শৃন্য হইবার ভয়ে 
তাহার কোধাব্যক্ষ রাজাকে জানাইলেন যে, রাজকোব শৃন্ভ হইলে 
আবার গরিব গ্রজাদিগকে করভারে পীড়ন করিতে হইবে 

দানের জন্ত আপনার খ্যাতি হইবে বটে, কিন্তু আপনার মন্ত্রী 

সকলের নিকট মানসম্ত্রম হারাইবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য 

কোধাধ্যক্ষের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ তহবিল হইতে 

প্রত্যহ ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দানের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় 
মনোহিত নামে এক বৌদ্ধ আচার্য নিনের ক্ষৌরকারকে লক্ষ 

র্ণমুদ্রা দান করেন। সেই কৃথা বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হইলে, 
তিনি ঈর্ষা বশে বৌদ্ধাচার্যের অনিষ্টসাধনের জন্য ছল থাহির 
করিয়া! তাহাকে বিশেষরূপে অপদস্থ করেন। তাহাতে মনোর্হিত 

* *সিদ্ধসেদেম হিজসাদিতানাম। রাজ। প্রতিবোধিতঃ .** ** প্রীন্রি- 

সান্লিধাদবিক্রমাদিত্যে! রাজ। সংবৎসরং প্রবর্তযাম!র পূর্ধবস্ত গীধীরমংবৎসর- 

মাসীৎ।” ( কল্পনুত্র টাক) 



মনে বড় 

৮... শী শ্রী 

বিজ্রমাদিত্য 
৯ সপ ১ শি পি শিশ ০ োী তত 

পান, এবং তজ্জগ্ভ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই 

ঘটনার কিছুদ্দিন পরে বিক্রমাদিত্যরাঁজ, রাজ্য হারাইলেন। তৎ- 

পরে ঘিনি রাজ! হইলেন, ত্ীহার সভায় মনোহিতের শিষ্য বস্ুবনধু 

সপ সপ 

বিশেষ সম্ম(নিত হইয়াছিলেন। 

অধ্যাপক মোক্ষমুপর উক্ত পিক্রমাদিত্যকে উজ্জপ্লিনীপতি 

শিলাদিত্য প্রতাপশীলের পূর্বববন্তী বিক্রমাদিত্য বলিয়া স্বীকার 

করিয়াছেন। ফার্ডসন্ ও মোক্ষমূলরের মতে, ৫৩* খৃষ্টাব্দে 

উক্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবসান।* কিন্তু এই মত আমরা 

সমীচীন বলিয়া মনে করি না। চীনবৌদ্ধশাস্্রমতে ৮৫* থুঃ 

পূর্ববা্ধে বুদ্ধের নির্বাণ হয়। স্তরাং চীনপরিত্রজকের মত 

ধরিলে শ্রাবন্তীরাজ বিক্রমাদিত্যকে খুষ্টায় ২য় কি ৩য় শতাৰের 

লোক বলিয়৷ মনে হয়। থুষ্টায় ৫ম শতাব্ের চীনপারিত্রাজক 

ফ্লাহিয়ান ভারত দর্শনে আসেন, এসময়ে তিনি আাবস্তীর ধবংসা- 

বশেষ দেখিয়। যান। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, শ্াবস্তীর 

সমৃদ্ধিকাঁলে অর্থাৎ খষটীয় ৪র্থ শতাব্দীর পুর্ক্েই বিক্রমাপিত্য 

বিমান ছিলেন, এরূপ স্থলে খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাবীয় উজ্জয়িনীপতি 

হর্ষবিক্রমাদিত্যকে শ্রাবস্তীপতি বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন 

রলিয়া কল্পনা করা যায় না। চীনপতিব্রাজক হিউএন্পিয়ং 

ইঃ ৭ম শতাবধে মালবে আসিয়া শিলাদদিত্যের বিবরণসংগ্রহ 

করিয়াছিলেন ।1+ তিনি মাঁলবপতি ও শাবস্তীপতিকে ভিন্ন 

বলিয়াই জানিতেন। 

ও ধিক্রমাদ্দিত্য। 

গুপ্তবংশীয় ১ম চন্ত্রগুপ্ত শকদিগকে পবাজয় ও উত্তরতারত 

জয় করিয়া “বিক্রমাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করেন। শকারি 

বিক্রমা্দিত্যের গ্ায় তিনিও ৩১৯ খুষ্টান্দে এক নূতন সংবৎ 

প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই প্তিহাসিকগণের নিকট গুপ্ত- 

কল বা গুপ্তসংবৎ্ নামে পরিচিত হইয়াছে। গুপ্তবংশের 

ইতিহাসে তিনি ১ম চন্ত্রগুপ্তবিক্রমার্দিত্য নামে খ্যাত। 

নেপালের লিচ্ছবিরাঞ্কন্তা কুমারদেবীর সহিত তাহার বিবাহ 

হয়। সন্তবততঃ লিচ্ছবিগণের সাহায্যেই তিনি উত্তরভারতের 

অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এই জন্তই বোধহয় তাহার মুদ্রায় তাহার 

নামের সহিত 'কুমারদেবী” ও 'লিচ্ছবয়ঃ নাম উতৎকীর্ণ দেখ 

যায়। [ গুপ্তরাজবংশ দেখ । ] 

উল্ত লিচ্ছবিরাজকন্া কুমীরদেবীর গর্ভে চন্ত্রগুপ্তবিক্রমা- 

দিত্যের রসে মহারাপ্জাধিরাজ সমুদ্রগ্র্ড জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 

নিজ বাছবলে পিতৃরাজ্যের বাহিরে সমস্ত আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণা- 

« 085 10911108 [001 1096 080 16 66800) 92১9, 
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ত্যের অধিকাংশ জয় ককিরাছিলেন। 

) 1), 166৮5 090৯ [70807)0 060208) 0. 205. 

তাহারই প্রবল প্রতাপে 

শকপ্রভাব অনেকট! খর্ব হইয়াছিল। তীহার শিলাদুশালন 

হইতে জানা যাঁয় যে, মালবগণও তাহার সময়ে প্রবল ছিল, বিস্ত 

গুপুসমাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। শফা- 

ধিকার কালে মালবগণ মস্তকোত্বলন করিবার আর সুযোগ পায় 

নাই, একারণ তাহাদের জাতীয় অঙ্কাস্কিত কোন শাসনলিপি এঁ 

সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত 

মালবে বহুতর পরাক্রাস্ত সামন্ত নৃপতি দেখ! দিয়াছিলেন, 

তাহারা গুপ্ুসমাট্গণের অধীনতা স্বীকার করিলেও শোর্ধ্য- 

বীর্ধে নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাহাদের যে সকল শিলালিপি 

পাঁওয়। গিয়াছে, তাহাতে তাহারা জাতীয় অস্ুদয়ের নিদর্শন 

“মালবসংবৎ” প্রয়োগ করিয়া গিকাছেন । এ পধ্যন্ত মালবাৰা- 

জ্ঞাপক যতগুলি শিলালিপি আখিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিজয়- 

গড়ের স্তম্তলিপিই সর্কপ্রাচীন বলিয়া গণ্য, এই লিপি ৪২৮ 

মালবান্দে (ব৷ ৩৭৯ খুষ্টান্দে ) উতৎকীর্ণ £। সম্ভবতঃ ইহারই 

কিছুকাল পূর্ব হইতেই মালবগণের পুনরায় জাতীয় অ্তাদয় 

হইতেছিল। 
৪ বিক্রম।দিত্য। 

সমাট্ সমুদ্রগুণ্ডের ওুরদে দত্তাদেবীর গন্তে ২য় চন্ত্রগুণ্ডের 

জন্ম। ইনিও পিতার গ্ভায় দিথিজম়ী, অতি তেজন্বী, 

বিচক্ষণ অভিনেতা, স্থশাসক ও পবম ধার্মক ছিলেন। 

সমুদ্রপুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণভারত জয় করিলেও তাহার 

(তিরোধানের পরই প্রান্তপীমার রাজন্বর্গ গুপ্ুবংশের অধীনত 

কৃতকটা অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত সামজ্যে অভি- 

ধিক্ত হইয়াই তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য একদিকে গঙ্গা- 

পারে আসিয় বঙ্গভূমি ও অপরদিকে সিন্ধুনদীর সপ্তমুখ উত্তীর্ 

হইয়া বাহলীকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন । মালবে শকাধিকার 

লোপ হইলেও তখন পর্যন্ত সুরাষ্ট্রে বর্তমান (কাঠিয়।বাড়ে) শক- 

ক্ত্রপগণ অতি পরাক্রান্ত ছিলেন । গুপ্তসমাট্ ২য় চন্দ্র 

মালব ও গুজরাত হইয়া আরব সমুদ্রের বীচিমাপ! বিক্ষোভিত 

করিয়া শকক্ষত্রপর্থিগকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। তিনি শক- 

বংশের উচ্ছেদেকালে ৩৮৮ হইতে ৪০১ খুষ্টান্দ পথ্যন্ত বভ্ব্্ষ 

ব্যাপিয়া মহাসমরে লিপ্ত ছিলেন। এই কালে তিনি যেরূপ 

অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, বীরগণ তাছাতে বিমুগ্ধ 

হইয়া তাহাকে বিক্রমাদিত্য আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন । 

বাস্তাবক এই ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের হস্তেই শকক্ষত্রপকুল এককালে 

অবসন্ন হুইয়। পড়িয়াছিল, ততপরে ভারতের ইতিহাসে আর 

শকরাজগণের নামগন্ধও শুন! যায় না। এই ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের 
টন ১8542 



পাটলিপুত্রে থাকিয়া সমগ্র রাজ্যশাসনের সুবিধা হইত না, 

একারণ তিনি অযোধ্যার রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। 

কিন্ত তথাপি তীহার সময়ে পাটলিপুত্রের মহাসমৃদ্ধি ও বহু 

জনতার কিছুমাত্র হাস হয় নাই। এই সময় চীনপরিব্রাজক 

ফাহিয়ান্ গুপ্ত*রাজধানী দর্শন করিয়া উজ্দ্রলভাষায় তাহার 

পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 
« বিক্রমাদিত্য। 

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, কাশ্মারে প্রবরসেনের অভ্যা- 
দয়ের পুর্বে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রবল পরাক্রাস্ত 

ৃপতি রাজত্ব করিতেন। ইনি হর্ষবিক্রমাদিত্য নামে ইতিহাসে 

প্রসিদ্ধ। ইনি শক-ম্নেচ্ছগণকে পরাজয় ও সমস্ত ভারত অধি- 

কার করিয়াছিলেন। অসাধারণ সুরৃতিমান্, এবং জ্ঞানী ও গুণীর 
আশ্রয় বলিয়। বিদ্িত ছিলেন । তাহার সভায় মাতৃ নামে 

এক দিগন্তবিশ্নত কবি অবস্থান করিতেন। মাতৃগুপ্রের অনন্ত- 

সাধারণ ওণের পরিচয় পাইয়া! রাজা বিক্রমার্দিত্য তাহাকে 

কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন । এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশীল 

শিলাদিত্য। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং লিখিয়! গিয়াছেন 

ঝে, তাহার মালবে উপস্থিতি হইবার ৬* বর্ষ পূর্ব্বে তথায় 

শিলাদিত্য প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। পুরাবিদ্ ফাগুসন্ 

ও অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে, উক্ত বিক্রমাদিত্য হইতেই 

প্রকৃত প্রস্তাবে সংবৎ প্রবন্তিত হয়। তাহার প্ররুত অবের 
৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব ধরিয়া তাঁহার অব্দগণন! চলিতে থাকে । কিন্ত 

আমরা পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণের এই মত সমীচীন বলিয়া! মনে 

করি না। [১ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য | ] 

পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণের মতে ৫৩০-৫৪০ খুষ্টাবের মধ্যে হর্য- 

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্ত। 

৬ বিভ্রমাদিত্য। 

খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারস্তে কাশ্মীরেও বিক্রমাদিত্য নামে 

এক পরাক্রাস্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাহার পিতার নাম 

রণারিত্য। তিনি বিক্রমেশ্বর নামে এক শিবগ্রতিষ্ঠা করেন। 

তাহার ব্রহ্ম ও গলুন নামে ছইজ্রন মন্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্ম নিজ 
নামে ব্রহ্মমঠ এবং গলুন নিজপত্বী রত্বাবলীকে দিয়া এক বিহার 

নির্মাণ করেন । বিক্রমাদিত্য ৪২ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া কনিষ্ঠ 
বালাদিত্যকে রাজ্য দিয়া যান। [ কাশ্নীর দেখ। ] 

৭ বিক্রমাধিত)। 

বাদামীর প্রসিদ্ধ প্রতীচ্যচালুক্যবংশে বিক্রমাদিত্য নামে 
; এক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীরবর ২য় পুলিকেলীর 

পুত্র এবং প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ১ম বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণ্য । 

বিক্রমাদিত্য 

ইহার অপর নাম সত্যাশ্রয় ও রপরসিক। প্রায় ৬৫৫ খুষ্টাবে 

ইহার অভিষেক। ২য় পুলিকেশীর মৃত্যুর পর পল্লব, চোল, 
পাণ্য ও কেরলগণ বিদ্রোহানল প্রজালিত করে। এমন কি পল্লব- 

পতি পরমেশ্বরের তাত্রশাসন হইতে মনে হয় যে, তাহার 
ভয়ে বিক্রমাদিত্য প্রথমতঃ পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্ 
অল্পদিন পরেই আবার সমন্ত শক্রকে শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য 

নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করেন। [ চালুক্য শব দ্রষ্টব্য । ] 

৮ যিক্রমাদিত্য। 

প্রতীচ্যচালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যপুত্র আর এক বিক্রমাদিত্যের 
নাম পাওয়া যায়। ইনি প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ২য় বিভ্রমাদদিত্য 
বলিয়। প্রপিদ্ধ। ৭৩৩ হইতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁদামীর 

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার তাম্শাসনে লিখিত 

আছে, তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তাহার পিতৃবৈরী পল্লব- 

পতি নন্দিপোতবন্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন । তুদাক নামক 

স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। পল্লবপতি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ- 
প্রদর্শন করেন । যুদ্ধজয়ের সহিত বিক্রমাদিত্য বহুল মণিমাণিক্য, 
হস্ত্যশ্ব ও রণবাগ্যন্ত্র হস্তগত করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি 

কাঞ্চী আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু এঁ গ্রাচীন তীর্থস্থান নষ্ট করেন 

নাই, পরস্ত তথাকার দ্রীনদরিদ্র ও ত্রাঙ্গণদ্দিগকে প্রচুর অর্থ 
বিতরণ করেন এবং রাজসিংহেশ্বর ও অপরাপর দেবালয়ের 

জীর্ণোদ্ধার সাধনপূর্বক তাহা৷ ত্বর্ণমত্ডিত করিয়া দেন। তৎপরে 
চোল, পাও্য, কেরল ও কলব্রগণের সহিত তিনি ঘোরতর 

সংগ্রামে লিপ্ত হন। ইহার পর সকলেই তাহার অধ্ধীনতা 
ক্বীকার করে। তিনি হৈহয়বংশীয় ছুইটা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ 

করেন, তন্মধ্যে ক্যোষ্ঠা লৌকমহাদেবী (কলাদগি জেলার অস্তর্গত 

পট্টড়কল নামক স্থানে ) লোকেশ্বর নামে শিবমন্দির ও কনিষ্ঠা 

ব্রৈলোক্যমহাঁদেবী ত্রেলোক্যেশ্বর নামে অপর এক শিবমন্দির 

প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছোট রাণীর গর্ভজাত কীর্তিবর্ম।ই বিক্রমা- 
দিত্যের উত্তরাধিকারী । এই বিক্রম শৈব হইলেও ইনি জৈন 

দেবালয়সংস্কার ও বিজয়পগ্ডিত নামে জৈনাচাধাকে শাসন 

দান করিয়াছিলেন। 

৯ বিক্রমাদিত্য। 

প্রাচ্যচালুক্যবংশে ছুইজন বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়, 
তন্মধ্যে ১ম বাক্তি “যুবরাজ' উপাধিতে ভূষিত। এই যুবরাজ- 
বিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম চালুক্যতীম, এবং চালুক্যতীমের পুত্র 

২য় বিক্রমাদিত্য । যুবরাজ-বিক্রমাদিত্যর ভ্রাতুশ্পুর তাড়প 
অন্তায়পূর্ব্বক বালক বিজয়াদিত্যকে রাজাচ্যুত করিয়া! চালুক্য- 
রাজাগ্রহণ করিলে, শেষোক্ত বিক্রমাদিত্য আবার তাহাকে 



বিক্রমাদিত্য 

পরাজয় করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ৮৪৭ শকে 

১১ মাস মাত্র চালুক্যরাঞ্য ভোগ করিয়াছিলেন । [চালুক্য দেখ] 
১* বিজ্রমাদিত্য। 

৯৩০ শকের তাম্রশাসনে প্রতীচ্যচালুক্যবংশে তাঁঅশাসন- 
দাতা এক বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি রাজা 

সত্যাশয়ের ভ্রাতুপ্পুত্র ( তদনুজ দশবর্ম্মার পুর) ও উত্তরাধিকারী । 

কেহ কেহ এই নৃপতিকে প্রতীচ্য-চালুক্যবংশের ৫ম বিক্রমাদিত্য* 

বলিয়া, গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত প্রত্রতব্ববিদ্ ভাণ্ডারকর ইহাকে 

পূর্বতন চালুক্যবংশীয় বলিয়া স্বীকার না করিয়া ইহাকে পরবর্তী 
অপরশাখাসস্তৃত ও পরবর্তী প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ১ম বিক্রমাদিত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার মতে, ৯৩০ শকে (১০০৮ 

খুষ্টান্দে) এই নৃপতির রাজ্যাভিষেক ঘটে । ইহার ৯৪৬ শকে 
উতকীর্ণ তাত্রশাসন হইতে জান। যায় যে, ইনি প্রমিলপতি চোঁল- 

রাজকে পরাজয়, চেরদিগের প্রভাব খর্ব এবং সপ্তকোস্কণপতির 

সব্বন্থ অধিকার করিয়৷ উত্তরাপথ জয়কালে কোহলাপুরে শিবির 

সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । ৯৬২ শক পধ্যন্ত তাহার রাজত্বের 

উল্লেখ পাওয়া যায়। 

এই বিক্রমপিত্যের পিতামহ তৈলপ মাসবপতি মুগ্তকে 

পবাজিত ও নিহত করেন। সে সময়ে ভোজরাজ বালক । 

ভোজচরিত্রে লিখিত আছে যে, ভোজ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসন 

আরম্ত করিলে একদিন অভিনয় উপলক্ষে মুর্সের শেষদশ। দর্শন 

করিয়া তাহাব প্রতিশোধ লইবার জন্য চালুক্যরাজের বিকদ্ধে 

অস্্রধারণ করেন। এই সময় তিনি বহুসংখ্যক সামস্ত নৃপতির 

সাহায্যে চালুক্যপতিকেও নুঙ্জের দশা করিয়াছিলেন । ডাক্তার 

ভাগারকরের মতে, তৎ্পুর্ধেই তৈলপের মৃত্যু হইয়াছিল, 
চা 

পরিচয় দেওয়! হইয়াছে) এই ২য় বিক্রনাদিত্যের ত্রাতৃবংশে ওয় ও ৪র্থ বিক্রমা- 

দিতে)র নান পাওয়। যায় যথ।-- 

ধিলয়াদিত্য 

| 
হয় বিজি রর 

হয় কীত্তিবর্ম। কাত্তিবদ্া 

৩য় বিক্রমান্দিত্য 

অয্যন (কৃষ্ঃরাজের জ।মাত।) 

৪র্থ বিক্রমানিভা 

€ হি লক্ষণের জামাত|) 

তৈলপ 
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বিক্রমাদিত্য 
স্াশাশিশীটী শট পিসিস্সপমিপপস পাপী নস 

সুতরাং উল্ত ১ম বিক্রমাদিত্ই ভোজহস্তে মানবলীল! সম্বরণ 

করেশ। * 

১১ বিজ্রমাদিত্য। 

চালুক্যবংশে আর একজন প্রবল পৰাক্রান্ত নূপত্তি জম্ম গ্রহণ 

করেন। তিনি পূর্বোক্ত বিক্রমাদিত্যেব ভ্রাতা জয়সিংহের পৌর 
ও সোমেশ্বর আহবমল্লের পৃত্র। কবি বিদ্ভাপতি-বিহলণরচিত 

বিক্রমাঙ্কচরিত গ্রন্থে এই নৃপতির জীবনী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 

হইয়াছে-__ 

তাহার পিতার নাম আহবমল্ল, ব্রৈলোক্যমল্পও ইহার 

আর এক নাম। উনি বীরপুকধ ছিলেন এবং অনেক দেশ 

অধিকাৰ করেন। কিন্তু এত বৈভব গৌরবে অধিপতি হইয়াও 

অপত্যাভাবে ইহার চিত্ত বিষণ ছিল। ইনি ভোগন্নুগ 

পরিত্যাগ করিস! মন্্ীদিগেব উপর বাজ্যভার দিয়া পুন্ন- 

প্রাপ্তিকামনাঁয় ভার্ধযাসহ শিবেব আরাপনায় প্রবুত্ত হন 'এবং 

উভয়ে অনেক কঠোর সাধনা করেন। এক দিবস 

প্রত্যুষে রাজা ত্রেলোকামল্ল প্রভাতপুজা সময়ে এই দৈববাণী 

শুনিতে পান যে, তাহার কঠোর ভঙজনে পার্ধতীপতি প্রসন্ন 

হইয়াছেন। মহাদেবের বরে তাহার তিনটা পুত্র হইবে। 

তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রটা শৌধ্যবীধ্য প্রভাবে ও গৌরবে অতুল্য 

ও অদ্বিতীয় হইবেন। পার্ধতীপতির আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবার 

নহে। যথাসময়ে নরপতি ভ্রেলোক্যমল্লের প্রথম পুত্র জন্ম গ্রহণ 

করেন--তাহার নাম সোমেশ্বর (তৃবনৈকমল্ল )। তৎপরে রাজ্জীর 

আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল । এবার গর্ভাবস্থায় তিনি নানা- 

প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার 

বিগ্ভাপতি বিহলণ সেই বিবরণ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

যাহা হউক অতি শুভক্ষণে শুভলগ্নে মধ্যম পুত্র ভূমিষ্ঠ ভইলেন । 

এই পুত্রেব অসাধারণ রূপলাবণ্য ও দেহজ্যোতিঃ দেখিয়া নৃপতি 

তাহার নাম রাখিলেন--বিক্রমার্দিত্য । তাহার আরও অনেক- 

গুলি নাম পাওয়া যায়, যথা -__বিক্রমণক, বিক্রমণকদেব, বিক্রম- 

লাঞ্ন, বিক্রমাদ্িত্যদেব, বিক্রমার্ক, ব্রিভুবনমল্ল, কলিবিক্রম ও 

পরমাড়িরায়। অতঃপর ত্রেলোক্যমল্লের তৃতীয় পুত্র জন্মে। 

তাহার নাম জয়সিংহ। 

বিক্রমাদদিত্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। 

তাহার এই রূপলাবণ্যময় শৈশবদেছেই অসাধারণ বিক্রমের চিহ্ন 

পরিলক্ষিত হইত । শৈশবক্রীড়াতেই তদীগ ভাবিবীরত্বের 

পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি রাজহংসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

ধাবিত হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, 
পাপী ০ শজ্পী শী শী 
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পিগ্ররাবন্ধ সিংহশাবক লইয়া ক্রীড়া করিতেন। বাল্যকালেই 

তিনি ধনুর্বিদ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। সরম্বতীর 

কপায় কাব্যাণিশান্ত্রেও তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 

এইরূপে ধন্ুর্ববদাদি বিবিধ বিস্যাশিক্ষায় বিক্রমার্দিত্যের 

বাল্য কাল অতিবাহিত হইল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া সেই 

সঙ্গে তাহার সমরলাগসাও ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। 
নৃপতি ব্রৈলোক্যমল্ল পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে 

বাসন! প্রকাশ করিলেন । কিন্তু বি্ভাবিনয়সম্পন্ন বিক্রম।দিত্য 

জ্োষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ্বর বর্তমান থাকিতে উক্ত পর্দে অভিষিক্ত 

হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তিনি 

বলিলেন, এই পদে আমার অধিকার নাই--উহাতে আমার 

পৃজ্যপাদ অগ্রজ মহোদয়ই অধিকারী । তাহার গিতা বলিলেন, 
“ভূতভাবন ভবানীপতির বিধানান্গুসারে এবং জন্মনক্ষত্রাদির 

প্রভাবে যুবরাজপদ্দে তোমারই অবিকার স্থিরীরূত আছে ।” কিন্ত 

বিক্রমািত্য কোনক্রমেই এই অসঙ্গত ও অসমীচীন প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন না। রাজ! অগত্যা সোমেশ্বরকেই যুবরাজপদে 
অভিবিন্ত করিলেন, কিন্তু তাহার চিত্ত বিক্রমাদিত্যের প্রতিই 
আসক্ত রহিল। যদিও বিক্রমাদিত্য যুবরাজপর্দে অভিষিক্ত 

হইলেন না, কিন্তু তাহাকে রাজকাধ্যে ও যুবরাজের কার্যে 

নিরন্তর বাপৃত থাকিতে হইত। আহবমল্ল কল্যাণনগরী 

গ্রতিষ্ঠা করেন । 

বিক্রম পিতার আক্ঞাক্রমে দেশজয়ব্যাঁপারে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চোলরাজগণকে পরাস্ত করেন, কাঞ্ধী 

লু*ন করেন, ও মালবরাজকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 

এমন %ি সুদূর গৌড় ও কামরূপ পধ্যন্তও সেনাবাহিনী লইয়া 

অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা তাহার ভয়ে সুদূর 

বনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মলয় পর্বতের চন্দনবন 

ধস করেন এবং কেরল নৃপতিকে নিহত করেন। তিনি 

অসীম বিক্রম প্রকাশে গঙ্গাকুণ্ড, বেঙ্গী এবং চক্রকোট প্রভৃতি 

প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তুতূক্ত করিয়াছিলেন। 

বিক্রমাদিত্য এই সকল দেশ লাভ করিয়া রাজধানী তি 
মুখে গরভ্যাবর্তন করেন। তিনি রুষ্ণানদীর তটে আসিয়া 

বহুবিধ অশাস্তিকর দর্নিমিত্ত দেখিতে পান। বিদ্ব প্রশমনের 

নিমিত্ত দেই পুণ্যতোয়া নদীতটেই শান্তি স্বস্তায়ন করাইলেন। 

্বন্ত্যয়ন পরিসমাণ্ধ হইতে না হইতেই রাজধানী হইতে একটা 

হলকার আপিয়া৷ তাহাকে তাহার ম্নেহময় পিতৃদদেবের পরলোক- 

গমনবার্থী প্রদ্ধান করিল। এই ছুঃসংবাদ গুনিয়া পরমপিতৃ- 

বসল বিক্রমার্দিত্য ছুঃসহ শোকবেগে অধীর হইয়! উঠিলেন 

এবং “হা পিতঃ"ইত্যা্ধি বিয়া ব্যাকুল হদয়ে বহু রোদন করিতে 

[ ৪৯? ) বিজ্রমাদিত্য 

লাগিলেন, কাহারও প্রবোধবচনে শাস্ত হইলেন না। পাছে বা 

নিজে আত্মহত্যা করেন, এই আশঙ্কায় তাহার নিকট হইতে 
অন্্রাদি দূরে প্রক্ষিপ্ত হইল। শেষে যখন তাহার শৌকবেগ কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইঙ্স, তখন তিনি কষ্জানদীর পুণ্যতটে পিতৃদেবের 

ও্ধাদ্েহিক কার্য সম্পাদন করিলেন । অতঃপর স্বীয় জোষ্ঠ 

ভ্রাতা সোমেশ্বরের শোকাপনোদনার্থ রাজধানী কল্যাণ নগরে 

প্রত্যাগমন করিলেন । ভ্রাতৃবৎসল সোমেশ্বর সেহপরবশ হৃদয়ে 

অনুজকে সঙ্গে লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন । হুই ভ্রাতা 

এইরূপ গ্লীতির সহিত দীর্ঘকাল রাজকাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, 

বিক্রমাদিত্য যদিও শোধ্যবীর্্য ও রাজকাধ্য প্রভৃতিতে অগ্রজ 

অপেক্ষা বহুগুণে গুণশালী ছিলেন,তথাপি জ্ঞোষ্টভ্রাতাকেই রাজার 
হ্যায় মান্ত করিতেন। কিন্তু পরে সোমেশ্বরের হৃদয়ে সহসা 

দর্মৃতি আমিল। এই ছুষ্মতির প্ররোচনায় সোমেশ্বর নিরন্তর 

ভক্কিমান্ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের বিদ্বেষী হইলেন, এমন কি 

তিনি বিক্রমাদিত্যের প্রাণসংহার করিতেও গোপনে গোপনে 

চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বিক্রমাদ্দিত্য তাহার নিজের ও 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহের জীবনের আশঙ্কা দেখিয়া কতিপয় 

সহচর সহ কনিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়! রাজধানী পরিত্যাগ 

করিলেন । 

কিন্ত হুষটবুদ্ধি সোমেশ্বরের পাপপ্রবৃত্তি ইহাতেও 'পতিনিবত্ব 
হইল না। তিনি ইহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্ত 
পাঠাইলেন 1 বিক্রমা্দিত্য ভ্রাতার প্রেরিত সৈন্যদের সহিত 

যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিয়া প্রথমতঃ যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হন, 

পরিশেষে যখন দেখিলেন যে, বিপক্গীয়গণ কিছুতেই যুদ্ধ না 
করিয়া নিরন্ত হইবে না, তখন তিনি অগত্যা সমরক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইলেন। অতি অল্প সময়েই তাহার ভ্রাতার প্রেরিত 

সৈম্গগণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সোমেশ্বর অতঃপর উপধু্পরি 
আরও কয়েকবার যুদ্ধার্থ সৈশ্ত প্রেরণ করিয়াছিযলন, কিন্ত কোন 
বারেই তাহার সৈম্ভগণ জয়শ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিল 

না দেখিয়া জিশীষা পরিত্যাগপুর্ববক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 
অতঃপর বিক্রমাদিত্য সৈম্সহ তুঙ্গভদ্রা নদীতটে উপস্থিত 

হইলেন। এই তুঙ্গভদ্রা নদীই চালুক্যরাজগণের রাজত্বের 
দৃক্ষিণসীমা। ইহার অপরপার হইতেই চোলরাজ্যের আরম্তু। 

এই সময়ে তিনি চোলরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রয়াসী 
হন এবং পরে কিয়ৎকাল বনবাস নগরে বাস করেন। এইস্থান 

চালুক্যনৃপতিগণের অধিকৃত ছিল। কদম্বরাজবংশের প্রতি এই 

স্থানের শাসনভার অর্পিত হয় । 

বিক্রমাদিত্যের অভিযানে মালবদেশাধিপতিগণ সম্তস্ত 

হইয়াছিলেন, কোন্বণনৃপতি জয়কেশী উপঢৌকন সহ আসিয়। 



বিক্রমাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অলুপের রাজাও বস্তা 

স্বীকার করিয়া বিক্রমাদিত্যত্বারা যথেষ্ট উপকৃত হুন। 

বিক্রমািত্যের প্রবল প্রতাপে কেরলনৃপতিগণ নিহত হুইক়্া- 

ছিলেন, আবার সেই বিক্রমাপিত্য এই প্রদেশে আগমন 

করিয়াছেন, এই সংবাদে কেরলনৃপতিগণের রাজ্জীরা অতীব 

ভীত হইয়াছিলেন। 

চোলনৃপতি বিক্রমাদিত্যের ছজ্য় প্রতাপে ভীত হইয়া 

তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন । 

তিনি রাজদুত পাঠাইয়! বিক্রমকে জানাইলেন যে, বিক্রমাদিত্য 

যেন তাহাকে সুহদ্ বলিয়া মনে করেন। সৌহগ্ছের চিহ্ুস্বরূপ 

তিনি স্বীয় কন্তাকে বিক্রমাদিত্যের সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রন্তাব 

করিলেন। বিক্রমাদিত্য অভিযানে ক্ষান্ত হইয়া পুনর্ববার 

তুঙ্গভদ্রাতটে প্রত্যাগমন করিলেন । চোলরাজ এইস্থানে উপনীত 

হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথ! জানাইলেন । 

এই স্থলেই চোলনৃপতির কন্ঠার সহিত বিক্রমারদিত্যের গুভ- 

বিবাহ সম্পন্ন হইয়া! গেল। কিছুদিন পরে চোলনৃপতির মৃত্য 

হয়, এবং তাহার রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। 

বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে চোলরাজ্যের রাজধানী কাক্ধীনগরে উপস্থিত 

হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন এবং স্বীয় শ্তালককে সিংহাসনে 

আরঢ় করিয়! গঙ্গাকুণ্ড প্রদেশ চোলরাজ্যের অস্ততুক্ত করেন। 

তিনি একমান কাল কাঞ্ধীনগরে অবস্থান করিয়! তুঙ্গভদ্রায় 

প্রত্যাগমন করেন । কিন্তু কিছুদিন পরে রাজদ্রোহীরা তাহার 

শ্তালককে নিহত করে। কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবস্তী পূর্ববোপ- 

কুল বেঙ্গীদেশ নামে খ্যাত ছিল। তথায় রাজিগ নামে এক 

ভূপতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজিগ কাঞ্চীনগরে স্বীয় অধিকার 

স্থাপন করেন। 

যাহ! হউক কাঞ্ধীর সিংহাসনে রাজিগ আরূঢ় হইয়াছেন 

শুনিগা বিক্রমার্দিত্য তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করিতে মনস্থ 

করিলেন । কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাহার ভ্রাতা 

সোমেশ্বর রাজিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হহয়াছেন। 

বিক্রমাদিত্য ভ্রাতার এই ছুরভিসন্ধির কথা শুনিয়৷ অত্যন্ত ছুঃখিত 

হইলেন । তিনি অগ্রজকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে 

অনুরোধ জানাইলেন । সোমেশ্বর বিক্রমাদিতোর বিক্রম 

জানতেন। তিনি আপাততঃ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন 

বটে, কিন্তু সুযোগ ও স্থবিধার প্রতীক্ষায় সময় অতিবাচিত 

করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিতা অগ্রজের এইরূপ ছুরভিস্ধি 

বুঝিতে পারিয়াও ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ কর! অসঙ্গত মনে 

করিলেন। কিন্তু মোমেশ্বরের হৃদয়ে সহি জাগিল না, ভ্রাতৃ- 

স্নেহের সার হইল না, তিনি গোপনে গোপনে বিক্রমাদদিত্যের 

অবশেষে 

বিক্রমাদিত্য স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, সংহারভৈরব মহাদেব 

মহারুদ্রবেশে সোমেশ্বরকে পরাস্ত করিয়৷ রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত 

তাহার প্রতি আদেশ করিতেছেন। তিনি এই স্বপ্নাদেশে 

প্রন হইয়া উঠিলেন এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন, এই যুদ্ধে রাজিগ পলায়ন করিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের 

অগ্রজ সোমেশ্বর বন্দী হইলেন। 
যুদ্ধের অবসানে বিক্রমাদিত্য তুঙ্গতদ্রাতটে প্রত্যাবর্তন 

করিয়া অগ্রজকে মুক্তি দিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু রুদ্রদেব 

পুনর্ববার স্বপ্পে দেখ! দিয়া রোষকষায়িতলোচনে তাহাকে আদেশ 

করিলেন যে, ভুমি সোমেশ্বরকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া রাজ্যভার 
গ্রহণ কর। 

বিক্রমার্ধিত্য দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশ প্রত্যাখ্যান 

করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে 

হইল। অতঃপর তিনি আরও অনেক দেশ জয় করেন। 

অনুজ জয়সিংহের উপর বনবাস নগরের ভার দিয় স্বয়ং 

রাজধানী কল্যাণ নগরে প্রত্যাবর্তন করেন । 

অতঃপর বিক্রমাদিত্যের সহিত করহাটাধিপতির কন্তা 

্বয়ন্থরা চন্দ্রলেখার বিবাহ হয়, সেই বিবাহোত্সবে ও বিলাসাদ 

সম্ভোগে বসন্ত ও গ্রীঘ্ঘকাল অতিবাহিত হইল। কিন্ত জগতে 

কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিক্রমাদিত্যের বিলাসম্থথগগনে ও 

আবার একখানি ঘনকৃষ্খ কালমেঘ দেখ দ্িল। তিন 

একদিন বিশ্বস্তস্তত্রে সংবাদ পাইলেন যে, যে অনুজকে তিনি 

পুত্রের স্তায় স্নেহ ও যত্র কারতেন, যাহাকে লইয়া কোন 

সময়ে অগ্রজের ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে 

গমন করিয়াছিলেন, নিজের বিজয়শ্ীর দিনে বাহাকে 

বনবাম নগরের শাসনকর্তার পর্দে অভিষিক্ত করিয়৷ আসিয়া- 

ছিলেন, সেই অনুজ জয়সিংহ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি- 

তেছে, প্রজাদের প্রতি কঠোর উৎপীড়ন করিয়া! অর্থসংগ্রহ 

করিতেছে, দ্রাবড়রাজের সহিত বন্ধুতা করিতেছে, এমন 

কি বিক্রমাদিত্যের সৈন্তের মধ্যে ভেদনীতি জন্মাইয়া উহা- 

দিগের অনেককেই নিজের বশে আনিতে প্রয়াস পাইতেছে। 

তিনি বিশ্বস্তহ্ত্রে আরও জানিতে পাইলেন, জয়সিংহ কুষ্ণবেণী 

নদীর দিকে সৈশ্যসহ অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের 

চিত্ত আবার বিচলিত হইয়া পড়িল। আবার কি তিনি 

্রাতৃঘাতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ? এই ভাবিয়! যার পর নাই ব্যাকুল: 
হইলেন এবং ঠিক সংবাদ জানিতে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন । 

কিন্ত তাহাতে পূর্বশ্রত সংবাদ আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি 

এইক্প হৃষ্ষার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্ত ভ্রাতাকে অনেক 
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অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিলেন; কিন্ত তাহাতে কোনও 

ফলোদয় হইল না । 

জয়সিংহ তাহার অশ্রজের অনুনয়বিনয়ে আরও গর্বিত 

হইয়। উঠিল, সৈম্তমামস্তদহ শরৎকালে কৃষ্ণানদীর তটে উপস্থিত 

হইয়া প্রজাবর্গের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত 

হইল। অবশেষে জয়সিংহ একদিবস বিক্রমানদিত্যকে অবমাননা- 

সূচক একপত্র লিখিল। বিক্রমাদিত্য ইহাতেও কোনগ্রকাব 

উত্তেজিত না হইয়া নীরবে সকল প্রকার ছুর্বাক্য ও অত্যাচার 

সহ করিতে লাগিলেন । কিন্ত তাহাতে ক্রমেই তাহার অন্ুজের 

্পদ্ধা সহস্র গুণে বাড়িতে লাগিল । তখন বিক্রমার্দিত্য অগত্যা 

সনবস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ত্রাতাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে 

পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গর্ববমদাদ্ধ জয়সিংহ 

কিছুতেই অগ্রজের সে অন্থরোধ শুনিল না। যুদ্ধ অনিবার্য 

হইয়া উঠিল। কিন্তু শৌর্ধ্যবী্যশীল বিক্রমািত্যের আক্রমণে 

জয়সিংহের পক্ষ পরাস্ত হইল, সেৈন্তগণ পলায়ন কিল, 

জয়সিংহ বন্দী হইলেন । বিক্রমাদিত্য এ অবস্থাতেও অনুজেব 
প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন । যুদ্ধের অবপানে 

বিক্রমাদিত্য পুনর্ধার কল্যাণ নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ইহার পর বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে আর কোনও প্রকার 

ছুনিমিত্ত দেখা দেয় নাই, ছুিক্ষ বা লোকপীড়াও ঘটে নাই। 

তিনি স্বীয় অনুরূপ পুত্র ও ধনাদি প্রাপ্তিদ্বার৷ যথেইট পরিতৃপ্ত 

হইয়াছিলেন । দরিদ্র্দিগের প্রতি তাহার অসীম দয়া! ছিল। তিনি 
ধশ্মশাল! ও দেবমন্দিরাদি স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

তাহার অন্তান্তট অগণ্য কীরন্তির মধ্যে বিষুটকমলাবিলাসীর মন্দির 

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সম্মুখে এক বিশাল 

সরোবর খনিত হয়। উহার পুরোভাগে তিনি বহুল দেবমন্দির 

ও সুরমা হ্্যাদিপূর্ণ বিক্রমপুর নামে এক বিশাল নগরী 

নির্মাণ করেন। 

এইরূপে দীর্ঘকাল স্তথশান্তিতে অতিবাহিত হইলে আবার 

চোঁলরাঁজগণ বিদ্রোহভাঁবালম্বন করেন । বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে 

দমন করিবার জন্ত আবার সসৈন্তে কাঞ্চীনগরের অভিমুখে 

অভিযান করেন। এই যুদ্ধেও চোলনৃপতিগণ পূর্ব পুর্ব্ব বারের 

যায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কাঞ্ধী- 

নগর পুনবাঁয় অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন 

এবং কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার রাজধানী কল্যাণ- 

নগরে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক সুথশান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতে 

লাগিলেন । 

বিক্রমের শেষাবস্থায় পাগ্ড, গোয়! ও কোঙ্কণের রাজগণ 
" যাদবপতি হোয়সল বিষুবর্ধীনের অধিনায়কতায় সম্মিলিত 

বিক্রমাদিতা 

হইয়। সকলে চালুক্যসামাজ্য আক্রমণ করেন। বিক্রমাদিত্য 
আচ নামক তাহার এক সেনাপতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে 

পাঠাইয়াছিলেন। রণসিংহ আচ পোয়সলকে দমন করিয়া 
গোয়া অধিকার করেন, লক্গ্পণকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাইতে বাধ্য 

করেন, পাণ্ের পশ্চান্ধাবিত হন, মলপগণকে বিপধ্যস্ত করিয়া 

তুলেন, এবং কোঙ্কণকে অবরুদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি 

কলিঙ্গ, ব্গ, মরু, গুজ্ঞর, মালব, চের ও চোলপতিকে চালুক্য- 

পতির অধীন করিয়াছিলেন । 

বিক্রমাদিত্য কেবল দয়াবান্, বী্যবান্ ও অতুল পরশ্র্্যশালী 
বলিয়৷ নহে, তিনি নিজে বিদ্বান ও অতিশয় পণ্ডিতান্ুরাগী 

ছিলেন। কাশ্মীরের স্ুপ্রসিদ্ধী কবি বিদ্ভাপতি বিহলণ 

বিক্রমাদিত্যের সভাপগ্ডতিত ও রাজকবি বঁলয়া গণ্য 

ছিলেন। [ বিহলণ দেখ। ] 

যে মিতাক্ষরা নামক পর্দুশাস্থ আজও ভারতের সর্ধাত্র 

প্রধান ন্মার্তগ্রন্থ বলিয়৷ পরিচিত, চালুক্যরাজ এই বিক্রমার্দিত্যের 

সভাতেই বিজ্ঞানেশ্বর সেই মিতাক্ষবা রচনা করিয়া বিখ্যাত 

হইয়াছিলেন। [ বিজ্ঞানেশ্বর দেখ । ] 

কল্যাণের সিংহাসনে বিক্রম ৫০ বর্ষকালঅরধিষ্টিত ছিলেন । 

তিনি আপনার অধিকারে শকাব্ধের প্রচলন বন্ধ করিয়া 

তৎপরিবর্তে “চালুক্যবিক্রমবর্ষ” প্রবর্তন করিয়াছিলেন । এই 

অব্দ ৯৯৭ শকে ফাত্তনী শুর্লাপঞ্চমীতে আরন্ত। চালুক্নৃপতিব 
মৃত্যুর কিছুকাল পরেই এই অন্দ উঠিয়া যায়। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ১৯৪৮ শকে তৎপুত্র ৩য় সোমেশ্বর, 

পিতৃরাজ্য লাভ করেন। 
১২ বিক্রমাদিত্য। 

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত গুত্তল নামক সামস্তরাজ্যে বিক্রমাদিত্য 

নামে তিনজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি 

গুত্তলের ওয় নৃপতি মল্লিদেবের পুত্র, খুষ্টায় ১২শ শতাবের মধ্য- 

ভাগে বিছ্চমান ছিলেন । ২য় ব্যক্তি উক্ত জনপদের ৬্ঠঠ নৃপতি 

গুত্বের পুত্র, অপর নাম আহবাদিত্য। ইনি ১১৮২ খুষটাবে বিদ্য 

মান ছিলেন। তৎ্পরে ওয় ব্যক্তি ৮ম নৃপতি জোফ়িদেবের পুত্র। 

গুত্তলের এই ৩য় বিক্রমাদ্দিত্যের ১১৮৫ শকে (১২৬২ থৃষ্ঠাবে ) 

উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহ হইতে জানা যায় যে, 

তিনি দেবগিরির যাঁদবরাজ মহাদেবের অধীন সামন্ত ছিলেন । 

১৩ বিক্রমাদিত্য। 

দাক্ষিণাত্যের বাণরাজবংশেও একজন বিক্রমাদিত্য জন্ম গ্রহণ 

করেন। ইহার অপর নাম বিজয়বাছ। ইহার পিতার নাম 

প্রনুমেকূদেব। ইনি বড় গ্রজারঞক এবং খুষ্টীয় ১২শ শতাবে 

বিদ্যমান ছিলেন। 



১৪ বিক্তনাদিত্য। 

মেৰারের বপ্পরাও-বংশীয় একজন রাণাঁ। রাপা সংগ্রাম- 

সিংহের পুত্র বিক্রমাদিত্য নামে গণ্য হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ইনি 

এনামের অযোগ্য ছিলেন। ১৫৯১ সংবৎ বা ১৫৩৫ খুষ্টাব্দে ইনি 

মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অদূরদর্শিতা, 

প্রজাপীড়ন ও উগ্রন্বতাব দর্শনে নকলেই ইহার উপর বিবক্ত 

ছিলেন। রাণার উপর সকলের অসস্তোষ্ের সংবাদ পাইয়া 

গুজরাতের শ্ুলতান মেবার আক্রমণ করেন। চিতোর রক্ষার্থে 
অনেকেই জীবন উৎসর্ণ করিলেন। কিন্তু সামস্তগণের সমবেত 

চেষ্টায় ও ভ্মাযুনের আগমন সংবাদ পাইয়া বাহাছুর বিশেষ কিছু 

করিতে পারিলেন না । এই দারুণ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 

কোন রকমে রক্ষণ পাইলেও তাহার উগ্রস্বভাব কিছুতেই 

শান্ত হইল না। তিনি একদিন সভাস্থলে তাহার পিতার 

জীবনদাতা আজমীরের করিমটাদকে অপমান করিয়া বসিলেন। 

তজ্জন্য সামস্তগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে রাজ্চ্যুত করিয়া 

রনবীরকে সিংহাসনে বসাইলেন। ৃ্ 

১৫ বিক্রমাদিত্য। 

বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর মহারাজ প্রতাপার্দিত্যের পিতার নাম 

বিক্রমাদিত্য । বঙ্গজজকুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, গুহবংশে রাম- 

চন্দ্রের জন্ম। ইনি ভাগ্যপরীক্ষার জন্ত তদানীন্তন বাণিজ্যকেন্দর 

সপ্তগ্রামে আগমন করেন । এখানে রামচন্দ্রের ভবানন্দ, শিবানন্দ 

ও গুণানন্দ নামে তিন পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সৌভাগাক্রমে 

রামচন্দ্র গৌড়ের দরবারে একটী উচ্চপদ লাভ করেন। তাহার 

মৃত্যুর পর ভবানন। পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। এই ভবাননের শ্রীহরি 

নামে এবং শিবানন্দের জানকীবল্লভ নামে এক একটা পুত্র জন্মে। 

শ্লীহরি ও জানকী অন্ন বয়সেই নানা ভাষায় ও অন্ত্রেশস্তরে 

নৈপৃশ্যলাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই উভয়ে গৌঁড়া- 

ধিপের পুত্র বয়াজিৰ ও দাউদের সহিত সর্বদাই খেলাধুলা 

করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের মধ্যে মিত্রতা জন্মিয়া- 

ছিল। সেই বন্ধুত্বনিবন্ধন দাউদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া 

[ ২৯৩ ] বিভ্রমোর্ববশী 

নিরাপদস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা কর্তব্য। তাহার 

পরামর্শে গৌড়েশ্বরের সোণা, রূপা, পীতল, কাষা যত কিছু 

মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, সমস্তই সহশ্রাধিক নৌকা বোঝাই দিয়া 
দুরে ও নির্জন যশোহর নামক স্থানে আনিয়া রাখা হইল । 

এদিকে মোগলপাঠানে কএকবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দাউদই 
অবশেষে শক্রহস্তে বন্দী হইলেন । সমস্ত গৌড়বঙ্গ আবার মৌগল 
শাসনাদীন হইল। টোডরমল্ল বিক্রমাদদিত্কে বিশেষ আভিজ্ঞ 

ব্ক্তি জানিয়া ও তাহ! হইতে বন্দোবস্ত কার্যে যথেষ্ট সাহায্য 

হইবে ভাবিয়া উত্তয় ত্রাতাকে উচ্চ রাপ্জকাধ্য প্রদান করিলেন । 

বিক্রমাদিত্য দাউদ্দের নিকট যে জমীদারী পাইয়াছিলেন, তাহার 

কার্ধাদক্ষতায় বিমুগ্ধ হইয়া টোডরমল দিল্লী হইতে তাহাব সনন্দ 
আনাইয়া দ্রিলেন। এই সনদবলে বিক্রমার্দিত্য যশোহরের 

পশ্চিম গঙ্গা হইতে ব্রহ্মপুত্রের কিনার! পধ্যন্ত বিস্তৃত জমিদারী 

লাভ করেন। প্রাটীন যশোহরে তাহার বিপুল প্রাসাদ নির্শিত 

হইল, নানাবিধ পুণ্যজনক কাধ্য করিয়া তিনি গৌড়বঙ্গে 

বিখ্যাত হইলেন। বিক্রমার্দিত্য রাজকাধ্য উপলক্ষে অঞ্ুনক 

সময়ে গৌড়ে অবস্থান করিলেও তাহার ভ্রাতা বসস্তরায় ও পুত্র 

প্রতাপার্দিত্য যশোহরের প্রাশাদদেই অবস্থান করিতেন। 

[ প্রতাপাদিত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
১৫৭৫ খুষ্টান্দের মহামারীতে গৌড়রাজধানী শ্রীন্রষ্ট ও জন- 

শূন্য হইলে বিক্রমাদিত্য গৌড় ও অপর নানাদেশ হইতে বহু 
লোক আনাইয়। যশোহরে বাস করাইয়াছিলেন। তাহারই 

যত্বে বহু কুলীন কায়স্থদের সমাবেশে যশোহর বঙগজকায়স্থগণের 

একটী স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া! খ্যাত হয়। কিন্তু তিন পুত্রের 

অসদাচরণে নিয়ত ব্যথিত ছিলেন। প্রতাপ দিল্লীতে গিয়া 

. কৌশলে পিতৃরাঞ্য নিজ নামে সনন্দ করিয়া আনিলে বৃছ 

বিক্রমািত্য অতিশয় মন্্াহত হইয়াছিলেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ 

তাবিয়৷ তিনি অল্পকাণ পরেই সাংসারিক ব্যাপার হইতে গ্রতি- 

নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্ররচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন । 

[ প্রত্তাপাদিত্য শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বিক্রমাঁদিত্যরিত (ক্রী) বিক্রমচবিত। 

বিক্রমার্ক (পুং) বিক্রমাদিত্য | [ বিক্রমাদিত্য দেখ। ] 

বিক্রমিন্ (পুং ) বিক্রমোহস্তান্তেতি বিক্রম-ইনি । ১ বিষুঃ। 

“ঈশ্বরে! বিক্রমী ধনী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।” € মহাভারত ) 

২ সিংহ। (রাজনি”) (ত্রি) ৩ অতিশয় শক্তিবিশিট, 

বিক্রমযুক্ত । (ভারত ১১২৮৮) 

বিক্রমোপাখ্যাঁন (ক্লী) বিক্রম্ত উপাখ্যানং। বিক্রমচরিত। 

বিক্রমোর্বশী (স্ত্রী) কালিদাসপ্রণীত একখানি. নাটক। 
[ কালিদাস দেখ। ] 

শ্ীহরিকে “বিক্রমাদিত্যত ও জানকীবল্লভকে 'বসস্তরায় উপাধি 

দিয়া প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন। উভয় ভ্রাতার যত্তে 

গৌড়রাজ্যে নুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ও গৌড়রাজকোষও যথেষ্ট 

বৃদ্ধি হইল। সেই সঙ্গে দাউদের দ্বীধীনতালাভের বাসনাও বলবতী 

হইল। অল্পদিন পরেই তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছেদন 

করিয়া সর্বত্র নিজ নামে খোত্বা পাঠ করিতে আদেশ করেন। 

তাহাকে শান করিবার জন্ত দিল্লী হইতে মোগলবাহিনী প্রেরিত 

হইল। যুদ্ধের পরিণাম বুঝিয়া বিক্রমাদিত্য দাউদকে জানাইলেন 

যে, এ গোলযোগে গৌড়কোষ হইতে ধনরত্ব সকল কোন 

ুড]17 ১২৪ 



বিক্রয় (পুং) কিক্রয়ণমিতি বি-ক্রী-অচ্ (এরচ.। পা! ৩৩1৫৬) 

ভপস পাপি 

২০ সপ ১৯৯ ৮২০ 

বিক্রয়ণক্রিয়া। চলিত বেচা । ইহার পর্য্যায়-_বিপণ, ( অমর ) 

বিপনন, পণন, ( শব্খরত্বা” ) ব্যবহার, পণায়া। ( জটাধর) 

মনুষ্যসমাজে ক্রয়বিক্ররব্যাপার একরূপ মানবৰস্থষ্টির পর 

হইতেই চলিয়া আসিতেছে । প্রাচীন শান্ত্রকারগণ এ সম্বন্ধে 

অনেক আলোচন! করিয়। গিয়াছেন। ক্রয়বিক্রয় বিষয়ে 

অনেক বিধিনিষেধও শাস্ত্রে দৃ্ট হয়। মূল্য দিয়! অথবা মূল্য 

দিব বলিয়। দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ক্রয় সিদ্ধি হয় এবং বিক্রেতা 

মূল্য পাইয়৷ অথবা মুল্য পাইবে বলিয়! সম্মতিক্রমে দ্রব্য অর্পণ 
করিলেই বিক্রয় সিদ্ধি হইয়া থাকে । 

কাত্যায়ন বলিয়াছেন, ক্রেতা দ্রব্য লইল, অথচ তাহার মুল্য 
না দিয়া স্বেচ্ছামত অন্যত্র চলিয়া গেল, এ অবস্থায় ত্রিপক্ষ 

অর্থাৎ পয়তাল্লিশ দিনের পরেই সেই মুল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 

পাইবে এবং বিক্রেত। '্র ব্ধিত মুল্য লইলে অশাস্ত্রীয হইবে না। 

প্পণ্যং গৃহীত্ব। ষে| মুল্যমদক্বৈব দিশং ব্রজেৎ। 
খতুত্য়ন্তোপরিষ্টাৎ তদ্ধনং বৃদ্ধিমাপ্র,য়াৎ ॥” ( বিবাদচি' ) 

এই জন্য বুহম্পতি বলিয়াছেন, গৃহ, ক্ষেত্র বা অন্ত কোন 

মূণ্যবান্ বস্তর ক্রয়বিক্রয়ের সময় লেখ্য পত্র প্রপ্তত করিবে এবং 

এ পত্র 'ক্রয়লেখ্য নামে অভিহিত হইবে ।* 

মনু বলেন, যদি কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিয়। ক্রেত। বা 

বিক্রেতা, উভয়ের মধ্যে কাহারও অন্তরে অনুতাপ উপস্থিত হয়, 

তবে তিনি দশাহ মধ্যে সেই দ্রব্য বা মুল্য ফিরাইয়া লইবেন। 

এই ব্যবস্থায় ক্রেতাবিক্রেতা উভয়কেই সম্মত হইতে হইবে | 

*্ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কশ্চিৎ যন্তেহানুশয়ো ভবেৎ। 

সোহস্তর্'শাহে তদ্দব্যং দগ্যাচ্চৈবাদদীত চ॥” (মনু) 
াল্তবন্ধয মতে দশাহ্ একাহ পঞ্চাহ ত্রযহ কিংবা একমাস বা 

অর্ধমাস পধ্যগ্ত বীজ রত্ব ও স্ত্রী পুরুষ প্রতৃতি ক্রেয় পদার্থের 

পরীক্ষা চলিতে পারে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরাক্ষাকালের 

পৃব্র যাঁদ ক্রেয় বস্তর কোন দোষ বাহির হয়, তবে বিক্রেতাকে 

সে বস্ক ফিরাইয়া দিবে এবং ক্রেতাও মূল্য ফেরত পাইবে। 

কাত্যায়ন বপেন, না জানিরা যে দ্রব্য ক্রয় কর! হইয়াছে, কিন্ত 

পরে তাহা দোষাত্বিত বলিয়া বুঝা গিয়াছে, এ অবস্থায় 

বিক্রেতাকে দ্রবা ফেরত দিবে, কিন্তু পূর্বোক্ত পরীক্ষাকাল 
পা ৮৮ ৮ শি ও শশী শিপীকী 

_ পা পপ পসপ্সিপস ১পপা 

* -গহক্ষেতদিকং আীত। তুল)মূল্যাক্ষরাদ্থিতমূ,। 

গত্রং কারয়তে ঘত্ত, ভ্রয়লেখ)ং তগ্চাতে ॥” ( বৃহম্পতি ) 

“দশৈকপদ্ধনপ্তা হসা মত্র্যহাক্ধমা(সকষ্। 

ঘীজায়ে যাহারব্বস্ত্রীদোহাপুংসাং পরীক্ষণম্ ॥” ( যাচ্ছেন ) 

"অতোধর্ববাক্পপ্যদোবন্ত যদি সপ্রায়তে ধচিৎ। 

ঘিক্রেতুং গুতিদে্ং তৎ ক্রেতা মূল্যমবাপর-যাৎ ॥* (বৃহস্পতি) 

পপি 

বিদ্রুয় 

চলিবে না । বৃহস্পতির মতে এই জন্য 
নিজে দ্রব্য পরীক্ষা করিবে, অন্যকে দেখাইবে, এইরূপে 

পরীক্ষিত ও বহুমত হইলে সেই দ্রব্য কিনিয়া আর বিক্রেতাকে 

ফিরাইয়! দিতে যাইবে না। এক্ষেত্রে বিক্রেতা তাহ। ফিরাইয়া 
লইতে বাধ্য নহে । * 

এই ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে নারদ একটু বিপেষ করিয়া 

বলিয়াছেন। তাহার মতে কেহ মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিল, 

পরে সে দ্রব্য ক্রেতার ভাল লাগিল ন1 বা ছুমমল্য বলিয়া বোধ 

হইল; এ অবস্থায় ক্রীতদ্রব্য সেইদিনই অবিকৃত অবস্থায় 

বিক্রেতাকে ফিরাইয়। দিবে। এ দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দিনে দেওয়া 

হয়, তবে বিক্রেতা দ্রব্মূল্যের ত্রিংশাংশ রাখিয়া বাকী 

ফেরত দিবে। তৃতীয় দিনে দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে, বিক্রেতা 

দ্বিতীয় দিনপ্রাপ্য মূল্যাংশের দ্বিগুণ পাইবে । 1 
যাল্তবন্ধ্য বলিয়াছেন, মুল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিল, কিন্তু 

বিক্রেতার নিকট তথন দ্রব্য চাহিয়াও পাওয়া গেল না) পবে 

রাজকীয় ব| দৈব ঘটনায় নেই দ্রব্য নষ্ট হইল বা খারাপ হইয় 

গেল, এ অবস্থায় দ্রব্যের যে কোন রকম হানি হউক, তাহ! 

বিক্রেতাকেই পুরণ করিতে হইবে। ক্রেতা সেজন্য 

দায়ী নহে। 

“রাকতদৈবোপঘাতেন পণ্যে দোষ উপাগতে। 

হানিধিক্রেতুরেবাসৌ য[ চিতত্তা প্রযস্থতঃ ॥* ( মাল্বন্ক্) 
নারদ বলেন, বিক্রেতা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া পরে তাহ 

যদি ক্রেতাকে ন1 দেয়, আর দেয়কালের মধ্যেই যদি তাহ! 

উপহত, দগ্ধ, বা অপহৃত হইয়া যায়, তবে সে অনিষ্ট বিঞ্রেতারই 

হইবে, ক্রেতা সে জন্য দায়ী নহে। কিন্তু বিঞেতা ক্রীত পণ্য 

ক্রয়কর্তাকে দিতে চাহিলেও সে যদি তাহা ফেলিয়া রাখে, আর 

সেই অবস্থায় যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তবে সে অনিষ্ঠ 

ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। 

*উপহন্েত বা পণ্যং দহ্তাপহিয়েত বা 

বিক্রেতুরেব সোহনর৫থো! বিক্রীয়াসংপ্রযজ্ছতঃ ॥ 

_- ১ ৮ ১শশিশ্ীশ্শাশিত শশা াশিশীস্পীতিশল পাশপাশি শী পাশাপাশি এ্সিতা পিপি শা শিশিপীশীীপীপীিশিন পিসীর ৮ পিস্প পিপি পসপা টি 

* প্অধিদ্তাতং তু বতক্রীতং দুষ্টং পশ্চান্বিতীবিতম্। 

জীতং ৰ। ম্বামিনে দেয়ং পণ্যং কালেহল্থ। ন তু ॥* (কাত্যাহন) 

শপরীক্ষেত স্বয়ং পণ্যং অস্ভেষ!ধ, প্রদর্শয়েৎ ॥ 

পরীক্ষিতং বছমতং গৃহীত্ব। না পুনস্তাজেৎ ॥* (বৃহস্পতি ) 

+ “ক্রীত্বা মুলে/ন যে। দ্রব্য দুষ্ধীতং মন্ততে ক্রুযী। 
বিত্রেতুঃ প্রতিদেয়ং ত« তশ্ি্েবাত্্যুবিক্ষতম্ ॥ 

দ্বিতীয়েংহি দদৎ ক্রেত| যুল্যত্রিংশাংশমাহরেৎ। 

দ্িগুপন্ত তৃতীয়েইছি প্রত; ক্রেতুরেব ত*॥” (নারদ ) 



দীয়মানং ন গৃহাতি ক্রীতং পণ্যন্ত যঃ ত্রয়ী । 

স এবাস্ত ভবেদ্দোষে বিক্রেতৃর্ধো প্রযচ্ছতঃ ॥” 

( প্রায়শ্চিত্ত ) 

এক্ষণে বিক্রয়ব্যাপারে নিষেধবিধির আলোচনা করা 

বাউক। ব্যাস বলেন, এক জ্ঞাতিগোত্রের অবিভক্ত স্থাবর 

সম্পত্তি বিক্রয় বা দানাদি করিবার অধিকার একজনের নাই। 

&ঁ রূপ বিক্রয়ে পরম্পর সকলেরই মত আবশ্তক। সপিগু 

জ্ঞাতিগণ পরম্পর বিভক্তই হউক, বা অবিভক্তই হউক, স্থাবর 
সম্পত্তিতে সকলেরই তুল্যাধিকার । এ অবস্থায় একজন দান- 

বিক্রয়াদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনধিকারী। 

"স্থাবরন্ত সমস্তন্ত গোত্রসাধারণস্ত চ। 

নৈকঃ কুর্যাৎ ক্রয়ং দানং পরম্পরমতং বিন ॥ 

বিভক্তা অবিভক্ত ব! সপিগাঃ স্থাবরে সমাঃ। 

একো! হানীশঃ সর্বত্র দানাধমনবি রুয়ে ॥* (ব্যাস) 

দায়তত্বে একেরও স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়াদির অধিকার 

আপত্কালে উক্ত হইয়াছে । 

*একোইহপি স্থাবরে কুর্যযাদ্দানাঁধমনবিক্রয়ম্। 

আপতকালে কুটুম্বার্থে ধন্মার্থে চ বিশেষতঃ ॥” (দায়তত্ব) 

এ সম্বদ্ধের বিস্তৃত বিচার আলোচন! ও মীমাংসা, দায়ভাগ 

ও মিতাক্ষরায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বাহুল/বোধে এখানে তাহা 

উল্লিখিত হইল না। 
বর্ণভেদে শাস্ত্রে দ্রব্যবিশেষের বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে । মছ্- 

মাংস বিক্রয় করিলে শুদ্র ততক্ষণাৎ পতিত মধ্যে গণ্য হইবে। 

ইহাই স্থৃতির মত। কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই, শৃত্রের পক্ষে 
সর্ব বস্ত বিক্রয়েরই অধিকার আছে। তবে মধু, চর্ম, সরা, 

লাক্ষ। ও মাংস এই পঞ্চ বস্ত তাহার পক্ষে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। 

পবিক্রয়ং সর্বববস্ত,নাং কুর্ববন্ শৃদ্রো ন দোষভাক্ । 

মধু চন সুরাং লাক্ষাং ত্যক্ত মাংসঞ্চ পঞ্চমম্ ॥”কালিকাপু” | 

মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ লৌহ, লাক্ষা ও লবণ এই তিন বস্ত 

বিক্রয়ে সগ্ভই পতিত হয়। ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ বিক্রয়ে তিন দিনের 

মধ্যেই ব্রাঙ্মণকে শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতে হুইবে। 

“সগ্ঃ পততি লৌহেন লাক্ষয়৷ লবণেন চ। 

্র্যহেণ শুদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ |” ( মন্থ) 

যম বচনে উল্লিখিত হইয়াছে, যে গে! বিক্রয় করে, তাহাকে 

গোরুর গাত্র-গত লোমসংখ্যান্থসারে তত সহশ্র বর্ষ গোষ্ঠে 

কৃমি হইয়। থাকিতে হয়। 

ণ্গধাং বিক্রয়কারী চ গবি লোমানি যানি চ। 

তাবছর্ষসহআ্রাণি গবাং গোষ্ঠে কৃমির্ভবেৎ ॥” ( যমবচন ) 

মধ একাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, আত্মবিক্রয্ন এবং তড়াগ 

[ ৪৯৫ ] 

উদ্ভান, উপবন সতী ওজতা বিক্রয় প্রভৃতি কার্য উপগ্রতক 

মধ্যে গণনীয় । 

বিক্রয়ক (পুং ) বি-ক্রী-ল্। বিক্রেতা, বিক্রননকারী । 
বিক্রয়ণ (ক্লী) বি-ক্রী লুট,। বিক্রয়, বেচা। 

"্যমাহিশক্রাগ্রিহুতাশপুর্ববা নেষ্টা ক্রয়ে বিক্রয়ণে গ্রশস্তাঃ ৷ 
পৌষ্টাগ্নিচিত্রা শতবিন্দুবাতাঃ ক্রয়ে ছিত। বিক্রয়ণে নিষিদ্ধাঃ ॥” 

( জ্যোতিঃসারসং ) 

বিক্রয়পত্র (কী) বিষ্ষুয়ন্ত পত্রং। বিক্রয়ের পত্র, বিক্রয় 

করিবার লেখা । 

বিক্রয়িক (পুং) বিক্রয়েণ জীবতীতি বিক্রয় (বন্ধ ক্রিয়বিক্রয়াৎ 

ঠন্। পা ৪18১৩) ইতি ঠন্, যদ্া-বি-ক্রী (ক্রীয়-ইকন্। উপ, 
২৪৪ ) ইতি ইকন্। বিক্রেতা, বিক্রয়কারী। 

বিক্রয়িন (ত্রি) বিক্রীণাতীতি বিংক্রী-ণিনি। বিক্রয়কর্তা, 

বিক্রেতা। পক্রেতামূল্যমবাপ্পোতি তন্মাদ্ যস্তশ্ত বিক্রয়ী ।” 

( যাজ্বঙ্ধ্যস” ২১৭৩) 

বিক্রত্র (পুং) (বৌকসেঃ। উপ, ২১৫ ) কস-গতৌ বাবুপপদে 

রগুত্বং চোপধায়াঃ, বর্ণবিবেকে পুনরুপধায়াং বছলবচনাৎ 

রেফাদেশঃ | চন্দ্র । (উজ্জল) 

২ ত্রিবিক্রমাবতার বিষুব দ্বিতীয় পাদক্ষেপ দ্বারা অন্তবীক্ষ আক্র- 

মণ) পবষ্ঠোরিক্রমণমসি বিষেগবি ক্রান্তমসি” তুরুষজু” ১০1১৯) 

ত্বং বিষ্লোধিক্রান্তং দ্বিতীয়পাদক্ষেপেণ জিতমস্তরীক্ষমপি, 

(ব্রি) ৩বিক্রমশীলী, শূর, বীর। ৪ সিংহ। (বাজনি") 

& মদালসাগর্ভজ খতধ্বজ পুত্র । ( মার্কওেয় পুঃ ২৫৮ ) 

৬ হিরণ্যাক্ষের পুত্রবিশেষ । ( হরিবংশ ৩৩৮ ) 

বিক্রান্তা ( স্ত্রী) বিক্রান্ত-টাপ্। ১ বৎসাদনী লতা । ২ অগ্নি- 

ন্বৃক্ষ। ৩ জয়ন্তী । ৪ মুষিকপরণী। ৫ বরাহক্রান্তা ৷ ৬ আদিত্য- 

তক্তা, চলিত হুড়নুড়িয়া । ৭ অপরাজিতা । ৮ হংসপাদা লত!। 

৯ রক্ত লঙ্জ(লুক! (রাজনি” ) 

বিক্রান্তি (তত্র) বিক্রম-ক্তিন্। ১ অশ্বের গতিভেদ। গ্যায় 

পুলায়িত। (ত্রিকাণ ) ২ বিক্রম, প্রভাব । (রাজতর ৪1১২৯ ) 

৩ পাদন্যাস, পাঁদবিক্ষেপ। 

পবিষুন্বাক্রামতামিতি যজ্ঞো বৈ বিষুঃ স দেবেভ্য ইমাং 

বিক্রান্তিং বিচক্রমে যৈষামিসং বিক্রান্তিঃ* (শত” ব্রা" ১/১।২।১৩) 

বিক্রায়ক (পুং) বিক্রীণাতীতি বিক্রী-ল। ৯ বিক্রেতা, 
বিক্রয়কারী। 
“চিকিৎসক: শ্ল্যকর্তাবকী নী স্তন: ক্ুরো মদ্যপো জ্রণহা চ। 

সেনাীবী শ্রুতিবিক্রায়কশ্চ ভূশং প্রিয়োইপ্যতিথিনোদকার্ঃ ॥* । 
(ভারত ৫1৩৮৪ ) 



ইতি শ টাপ্। বিকার, বিরুতি, প্ররুতির অগ্তথা রূপাপত্তি 
স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি, প্রকৃতির অন্যথা ভাব। 

“অসতাং সঙ্গদোষেণ সাধবো যাস্তি বিক্রিয়াম্।* (নীতিশাস্ত্) 

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে, নায়ক বা নায়িকাদিগের 

নির্বিকার চিত্তে নায়িকা বা নায়কদর্শনে যে প্রথম অনুরাগ, 

তাহাকে বিক্রিয়া কহে। 

“নিধ্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়! |” 

(সাহিত্য ৩১২৯) 
বিরুদ্ধা ক্রিয়া । ৩ বিরুদ্ধকারধ্য । 

“ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্। 

ছিশঃ পপাত শক্রেণ ব্গনিম্পকেতুনা ॥(রঘু ১৫1৫৮) 

বিক্রিয়োপমা (ক্ট্রী) উপমালঙ্কারভে? । ইহার লক্ষণ যে 
স্থলের উপমানের বিকারের দ্বারা সাম্য অর্থাৎ তুলনা হয়, 

অর্থাৎ যে স্থলে প্রকৃতির বিকৃতির দ্বারা সমতা হয়, বা উপ- 

মেয়ের উপমান বিকৃতত হয়, সেই স্থলেই বিক্রিয়োপমা হয়। 
"্ন্ত্রবিষ্বাদিবোৎকীর্ণং পদ্মগর্ভাদিবোদ্ধতম্। 

তব তন্বঙ্গি বদনমিত্যসৌ বিক্রিয়োপমা ॥* 

বিক্রিয়োপমেতি, অত্র উপমানভূতৌ চন্্রবিস্বপন্নগর্ভো 
প্রক্কতী তাত্যাং উৎকীর্ণমুদ্ধতঞ্চ ব্ঘনংবিকৃতি প্ররুতিবিক- 
ত্যোশ্চ সাম্যমস্ত্েবেতি বিক্রিয়া উপমানবিকৃতত্বেনেয়মুপমা, 

ষদুক্তমাগ্নেয়ে_- 

পউপমানবিকারেণ তুলন। বিক্রিয়োপমা । 

অন্তাত্র চ-_ 

উপমেয়স্ত যত্র স্তাছুপমানবিকারতা | 

প্রক্কৃতেবিক্ৃতেঃ সাম্যাত্তামাহ্রবিক্রিয়োপমাম্॥” 
( কাব্যাদর্শ ২৪১) 

উদ্াহরণ-_হে তন্বঙ্গি! তোমার এই বদন চন্দ্রবিষ্ব হইতে 
উৎকীর্ণের স্তায় এবং পন্মগর্ভ হইতে উদ্ধৃতের ন্তায়। এই স্কুলে 
উপমানভূত চন্দ্রবিষ্ব ও পল্মগর্ভ এই ছুইটা প্রর্কতি, ইহা হইতে 

উৎকীর্ণ ও উদ্ধুত হওয়ায় বদনের বিকৃতি হইয়াছে, এইরূপে 
প্রকৃতির বিকৃতির সমতা হওয়ায় বিক্রিয়োপঙ্গী অলঙ্কার হইয়াছে। 
এইরূপ প্রক্কৃতির বিকৃতি দ্বারা যে স্থলে সমতা হইবে, তথায় 

এই অলঙ্কার হইবে। 

বিক্রীড় (পুং) বিবিধ ক্রীড়া। 
বিক্রীড়িত (র্রী) বি-ত্রীড় ভাবে ক্ত। ১ বিবিধ ক্রীড়া 
নানা প্রকার খেলা । (তরি) ২ বিবিধ ক্রীড়াযুক্ত। 

। বিক্রীত (তরি) বি-ক্রী-ক্ত। কৃতবিক্রয়, যাহা বিক্রন্ন করা 
হইয়াছে, যাহা বেচা হইয়াছে। 

আদত্তত্যক্তবিক্রীতং কৃত্বা স্বং লভতে ধনী ॥” (প্রায়শ্চিত্ত) 

বিক্রীয়াসম্প্রদান (ক্লী) বিক্রীয় ন সম্প্রদানং ক্রেত্রে যত্র। 
অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত বিবাদবিশেষ। এই বিবাদ বা বাব- 
হার সম্বন্ধে বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে-_নারদ বলেন, মূল্য 

লইয়! পণ্য বিক্রয় কর1 হইল, অথচ ক্রেতাকে সেই বিক্রীত পণ্য 

দেওয়া হইল না; ইহারই নাম বিক্রীয়াসম্প্রদান এবং ইহাই 

বিবাদপদ নামে অতিহিত। 
*বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেতুর্বন্ প্রদীয়তে। 

বিক্রীয়াসম্প্রধানং তদ্বিবাদপদমুচ্যতে ॥* ( বীরমি” নারদ ) 

প্রধানতঃ পণ্য্রব্য ছুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। এই ছ্িবিধ 

পণ্যের ক্রয়বিক্রয্ বিধি ষড়বিধ। যথা-গণিত, তুলিম- 

মেয়, ক্রিয়ান্বিত, বূপসম্পন্ন ও শ্রীযুক্ত । পণ্য ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে 

এই ছয় প্রকার বিধি নির্দি৯ট আছে। তন্মধ্যে গণিয্বা লইয়া 

যাহা ক্রয় করা হয়, তাহার নাম গণিত, অর্থাৎ সংখ্যাযোগ্য, 

যথা ক্রমুক ফলাদি। তুলায় (তৌলে) যাহা ওজন কর! হয়, 

ঘাহাকে তুলিম বলে,_-যথা হেমচন্দনাদি। মেয় অর্থাৎ মাপিয়। 

লইবার যোগ্য, যথা__ব্রীহাদি। ক্রিয়া অর্থাৎ বাহন-দোহনা দি, 
তদ্যুক্ত, যথা-_গবাদি। পসম্পন্ন অর্থাৎ রূপযুক্ত বস্ত্র যথা" 

পণাঙ্গন। প্রভৃতি । শ্রীধুক অর্থে দীপ্রিমৎ-_গল্পরাগাদি। 
পলোকেহশ্মিন্ ছ্বিবিধং পণাং স্থাবরং জঙ্গমং তথা। 

ড় বিধস্তস্ত চ বুধৈ্দানাদানবিধিঃ ম্থৃতঃ। 
গণিতং তুলিমং মেয় ক্রিয়ায়ারূপতঃ শিয়া ॥” (নারদ ) 

বিক্রেতা পণ্যের মুল্য লইল, ক্রেতা পণ্য চাহিল, কিন্তু পাইল 
ন! বিক্রেত। দিল না, এক্ষেত্রে ব্যবস্থামত স্থাবর পণ্য হইলে বিক্রে- 

তাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ বিক্রয় করিবার 
পর সে বন্ত যদি উপভোগ করা হইয়া থাকে, তবে তাহার পূরণ 
করিয়। দিতে হইবে ।.আর জঙ্গম হইলে, ক্রিয়াফল লহ ক্রেতাকে 

পণ্য দিতে হইবে। ক্রিয়াফল অর্থে দোহনাদি বুঝিতে হইবে । 

শবিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেতুর্ষে! ন প্রযচ্ছতি। 
স্থাবরস্ত ক্ষয়ং দাপ্যো জঙ্গমন্ত ক্রিয়াফলং ॥” (নারদ ) 

কিন্তু এই যে ব্যবস্থা কর! হইল, ইহা পণ্যক্রয়নকাল অপেক্ষা 

পণ্যদানকালে যদি পণ্য বঞ্ধিত মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতে 
থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হুইবে। পরস্ত যদি ক্রয়কাল 

অপেক্ষা তৎকালে এ পণ্যমূল্য হাম হইয়া থাকে, তবে বর্তমান 
মূল্য হিসাবে পণ্য ফিরাইয়া দিয়! তৎসঙ্গে ক্রয়কালিক বর্ধিত 

মূল্য ক্রেতাকে দিয় দিতে হইবে। আর তখন যদি পণ্যমূল্য 

সমানভাবেও থাকে, তথাপি ক্রেতাকে কিঞ্িৎ বৃদ্ধি ধরিয়া দিতে 

হয়, ইহাই হইল শাস্তব্যবস্থা। 



পণ্য ক্রয় করে, অথচ বিক্রেতার কাছে পণ্য চাহিক্নাও যথাকালে 

না পায়, এক্ষেত্রে দেশাস্তরে গিয়া পণ্য বিক্রয় করিলে, 
ক্রেতার যাহা লাভ হইত, ছিসাবমত সেই লাভ ধরিয়া দিয়া 
বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য ফিরাইয়৷ দিতে বাধ্য। 
*গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রতুর্নৈ প্রযচ্ছতি। 
সোদয়ং তন্ত দাপ্যোহসৌ দিগ্লাতং বা দিগাগতে ॥” (যোঁজ্বন্ধা) 

ধর্মশান্ত্রকার বিষু এক্ষেত্রে বিক্রেতার দণ্ড ব্যবস্থাও করিয়।- 

ছেন। তাহার মতে- এরূপ অভিযোগে রাজা বিক্রেতার নিকট 

হইতে বৃদ্ধি সহ পণ্য আদায় করিয়া ক্রেতাকে দেওয়াইবেন। 
অধিকন্ত বিক্রেতার একশত পণ দণ্ডও করিবেন। 

পগৃহীতমুল্যং যঃ থণ্যং ক্রেতৃনৈব দগ্যাৎ। 
তত্তন্ত সোদয়ং দাপ্যে রাজ্ঞা চ পণশতং দণ্ডযঃ ॥৮ ( বিষু্স” ) 

বিক্রেতা সন্ধে এই যে বাবস্থা বলা হইল, ইহা 'অন্ুতাপহীন 
তৃপ্তিসম্পন্ন বিক্রেতাবিষয়েই বুঝিতে হইবে । কিন্তু যে ক্ষেত্রে 

বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করিয়া পরক্ষণেই অন্ুতাপবশতঃ সেই 
পণ্য অর্পণ না৷ করে, আর যে ক্রেতা দ্রব্য কিন্বার পর অনুতপ্ত 

হইয়! তাহা না লয়, এরপস্থলে ক্রেতাবিক্রেতা উভয়কেই দ্রব্য. 

সুলোর দশ ভাগের এক ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্ত 

ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে এইরূপ অনুতাপ যদি দশাহের পর উপ- 

স্থিত হয়, তাহা হইলে আর মুল্যের দশমভাগ কাহাকেও দ্রিতে 

হইবে না । 

"ত্রীত্বাপ্রাপ্তান্ন গৃহ্বীয়।ৎ যে! ন দগ্ভাদদুষিতম্। 
স মূল্যা্দশভাগন্ত দক স্বং দ্রব্যমাপ্ন,য়াৎ ॥ 

অপ্রাণ্েত্থ ক্রিয়াকালে কৃতেনৈব প্রদাপয়েখ। 

এষ ধর্ম দশাহাত্ত, পরতোহনুশয়ো ন তু ॥” ( কাত্যায়ন ) 

পণ্য যদি দোহনযোগ্য বা বাহনযোগা হয়, তাহা হইলে 

আর উক্ত ব্যবস্থা চলিবে না। সে ক্ষেত্রে দশাহের মধ্যে 
অনুতাপ উপস্থিত হইলে দশমভাগ ক্ষতি গ্রস্ত না হইয়াই স্বীয় 
দ্রব্য বা মুল্য ফিরাইয়া পাইবে। দশ দিনের পর অন্ুস্তাপ করা 
অকর্তব্য। কারণ তখন আর দ্রব্য বা মূল্য ফিরাইয়া পাইবার 
ব্যবস্থা! নাই। 

বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য কিনিয়৷ ক্রেতা তাহা গ্রহণ 

না! করিলে এ দ্রব্য যদি কোন গতিকে নষ্ট হইয়া যায়, তবে 

প্রমাণে যাহার দোষ স্থির হইবে, তাহাকেই সেই ক্ষতি বহন 
করিতে হইবে। যেস্থলে ক্রেতা! দ্রব্য কিনিয়া চাহিল না, 
বিক্রেতাও দিল না, এদিকে চৌরাদির উপদ্রবে সে দ্রব্য নট 

হইয়। গেল, তখন ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েরই তুল্য হানি হুইবে। 

ইহাই দেবল ভষ্্রের মত। 
১9111 ১২৫ 

এ ২ প্- শি শিস ীশিশ পস্পসী টিলা জ 

নারদ বলেন, দ্রব্য কিনিবার পর ক্রেতার অনুতাপ হুইল, 
বিক্রেতা দিতে চাহিলেও সে, সের্রব্য লইল না; তখন যদি 
বিক্রেতা অন্তত্র সে দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহার অপরাধ 

হইবে না। 

প্দীয়মানং ন গৃহ্বাতি ক্রীত্বা পণ্যঞ্চ যঃ ক্রমী। 
বিক্রীণ।নস্তদন্তাত্র বিক্রেতা নাপরান্ন,য়াৎ ॥" (নারদ ) 

যে বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রথমতঃ নির্দোষ বস্ত দেখাইয়৷ পরে 

কৌশলে তাহার নিকট দোষযুক্ত বন্ধ বিক্রয় করে আর যে 
বিক্রেতা একজনের কাছে বিক্রয় কবিয়! পরে সেই ক্রেতার 
অনুতাপ না হইলেও জ্ঞানতঃ অপর ক্রেতার লিকট তাহা 

বিক্রয় করে, এই উভয়বিধ বিক্রেতাই তুল্য অপরাধী । এই 
অপরাধের দণ্ডস্বরূপ বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্বিগুণ মুল্য দিবে এবং 

তদনুরূপ বিনয় দেখাইবে। 

"নর্দেষং দর্শয়িত্ব। তু সদোষং যঃ প্রযস্ছতি। 

সমুল্যান্দিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেবতু ॥ 

তথান্তহস্তে বিক্রীয় যোহস্টশ্মৈ তত প্রযচ্ছতি। 

দ্রব্যং তান্িগুণং দ[প্যো বিনয়ং তাঁবদেব তু ॥” (নারদ স”) 

উপরে এই যে নারদকৃত ব্যবস্থা বলা হইল, বৃহস্পতি, 
যাঁজ্জবন্ধ্য প্রতি ধন্মশাস্ত্রকারগণও উক্ত ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া! 

গিয়াছেন । 
এতত্রিন্ন বুহম্পতি বলিয়াছেন, বিক্রেতা য্দ মত্ত, উদ্মত্ব, 

ভীত, অস্বাধীন বা! অজ্ঞ অবস্থায় অধিক মুল্যের দ্রব্য স্বপ্মূল্যে 

দিয়া ফেলে, তবে ক্রেতা তাহ। ফিরাইয়! দিবে । 

"মত্তোন্সত্তেন বিক্রীতং ধনমূল্যং ভয়েন বা। 

অন্বতন্বেণ মুঢ়েন ত্জান্তন্ত পুনর্ভবেৎ ॥” ( বুহম্পন্তি ) 

ক্রেতা দ্রবা লইব বলিয়া মূল্য না দিয়া শুধু কথামাত্রে ক্রয় 
করিয়! গেল, অথচ সময়ে কিনিতে আসিল না, এক্ষেত্রে বিক্রেতা 

ক্রেতাকে দ্রব্য দিউক বা নাই দিউক, তাহাতে কোন দোষ 

হইবে না। যেস্থলে ক্রেতা বাকামাত্র ক্রয় পরিহারের জন্ত 

বিক্রেতার হস্তে কিঞ্িৎমান্র মুলা দরিয়া চপিয়! গেল; কিন্তু নির্দি 

কালের মধ্যে আসিয়! সে দ্রব্য গ্রহণ করিল না, এ অবস্থায় 

বিক্রেত| সে দ্রব্য হস্তান্তরিত করিতে পারিবে । 
“সত্যন্কারঞ্ যো দস্ধা থাকালং ন দৃশ্ঠতে। 

পণ্যং ভবেনিস্ষ্্তদ্দীয়মানমগৃহ্তঠ ॥” (ব্যাস) [বিক্রয় দেখ |] 

বিকট (ত্রি)বি-কুপজ। ১ নিষ্ঠর। (হেম) 
বিক্রেতৃ ( ব্রি) বিক্রীণাতি বি.ক্রী-তৃচ। ১ বিক্রয়কর্তা, পর্যায় 

বিক্রয়িক, বিক্রুয়ী, বিক্রায়ক্) ( হেম ) চলিত যে বেচে। 

*বিক্রেতুদর্শনাৎ শুদ্ধিঃ স্বামী ত্রব্ং নুপো! দমম্। 
ক্রেতা মুল্যমবাপ্জেতি তম্মাদ্ যস্তস্ত বিক্রয়ী ॥” (ঘাল্ঞবন্ধ্য ২১৭৩) 



চিন ০৯১ -১ 

বিজ্রেতব্য (তরি) বি-ত্রী-তব্য । বিক্রয়ার্থ, বিক্রয়যোগ্য। 

বিক্রয় (ত্বি) বিক্রীয়তে ইতি বিক্রী (অচো য। পা! ৩১1৯৭) 
ইতি যৎ। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য, বেচিবার উপযুক্ত জিনিস, পর্যায় 
পাঁণিতবা, পণা। (অমর) 

বিক্রোশ (€পুং) বি-ক্ুশ-ঘঞ্,| বিকৃত শব । 
বিক্রোশয়িতৃ ( ত্রি) বি-কুশ-ণিচ২তৃচ,। বিক্রোশকারক। 

(বিক্রোষ্ট, (তরি) বি-ক্রুশ-তিচ্। বিক্রোশকারী। 

বিরুব (ব্রি) বিরুবতে ইতি-বি-কু, পচাস্বচ১। ১ বিহ্বল। 

€ অমর )(ক্রী) ২ ছুঃখ। 

“্কিমিদানীমিদং দেবি করোতি হৃদি বিক্লুবং |” 

€( কঝআমায়ণ ২।৪৪।২৫ ) 

(ত্রি)৩বিবশ। ৪ চঞ্চলচিত্ত। ৫ উদ্ভান্ত। ৬ কাতর। 
৭ ভীরু, ভীত। ৮ উপহৃত। ৯ অবধারণাসমর্থ। ১০ কর্তব্যা- 
কর্তব্য-নির্ঘয়াসমর্থ। ১১ কিংকর্তবাযবিমূড। (পুং) ১২ ব্যাকু- 
লতা । ১০ জড়তা । ১৪ ওঁদান্ত। ১৫ ভ্রাস্তি। 

বির্লুবতা (ক্ত্রী) বিক্ুবন্ত ভাবঃ তল-টাপ। বিরুব্হ্, বির্ুবের 

ভাব বা ধর্ম। 

বিরাবিত (ত্রি) বির্ুবযুক্ত। 

বিরতি স্ত্রী) বি-ক্লিদ-্তিচ.। ১ অন্নাদির পাঁক। ২ দ্রবীভাব। 
৩ আদ্রতা । 

বিক্রিন্ন তত্রি) বি-্িদ-স্ত। 

৩আর্জ। (মেদিনী) 

বিক্লিন্দু €পুং ) বিশেষ ছঃথ। 

বির্রিষ (তরি) বিশেষরূপে ক্লান্ত । 
বিরেদ (পুং) বি-কিদ-ঘঞ। আর্দ্রতা । (ক্ুশ্রত ) 

বিরেেশ +€পুং) বিশেষ ক্লেশ। বড় ছুঃখ। 

বিক্ষত তরি) বি-ক্ষণ ক্ত। ১ বিশেষরূপে ক্ষত, আহত। ২ আঁধাত. 
প্রাপ্ত । ৩ খগ্ডিত। 

“অদ্বারেণ বিনির্গচ্ছন্ দ্বারসংস্থানরূপিণা। 

অভিহত্য শিলাং ভুয়ে। ললাটেনান্রি বিক্ষতঃ ॥” 

€ ভারত ২৪৯/৩৩) 

১ জরাদ্বারা জীর্। ২শীর্ণ। 

বিক্ষর (পুং) বিশেষরূপে ক্ষরণ । 

বিক্ষাম (কী) বিশেষ ক্ষমতা । 
বিক্ষার €পুং) বিশিষ্ট লক্ষ্যবেধ। ( তৈত্তিরীয়ব্রাণ ১৫1১১) 
বিক্ষাব (পুং) বিক্ষরণমিতি বি-ক্ষু-€ বৌহ্ুশ্রবঃ| পা ৩৩২৫ ) 
ইতি ঘঞ.| ১ শব্দ । 

প্যাত যুয়ং যমশ্রায়ং দিশং নাস্কেন দক্ষিণাম্। 
বিক্ষাবৈস্তো ঘবিশ্রাবং তর্জয়স্তো মছোদধেঃ ॥* (ভি ৭৩৬) 

২ ঘাস। (ভরত) 

বিক্ষিণৎ্ক (কি) বিবিধ পাপধ্ংসকারী আগ্যাদি 

বিশ্ষিৎ 

বিক্ষিপ্ত (ত্রি) বি-ক্ষিপ্ত-্ত। 

বিক্ষিপ্ত 

"নমো? 
বিক্ষিণৎকেভ্য£* ( শুরুষজু” ১৬/৪৬ ) 

বিক্ষিণৎকেভ্যো বিবিধং ক্ষিম্ত্তি হিংসন্তি পাপষিতি বিক্ষি- 
ণৎকান্তেভ্যোহগ্্যাদিভাঃ” (মহীধর ) 

(ত্রি) নিবাসী, বাসকারী। 

১ত্যক্ত, যাহাকে ক্ষেপ করা 

যায়। ২ কম্পিত। 

"সবীড়শ্মিতবিক্ষিপ্ত-ভ্রবিলাসাবলোকনৈঃ | 

দৈতাযুখপচেতঃস কামমুদ্দীপয়ন্ মুহূঃ ॥* (ভাগবত ৮1৮৪৬) 
৩ প্রেরিত। (ক্লী) ৪ চিত্ববৃত্তিবিশেষ, পাঁতগ্ুল দর্শনে লিখিত 
আছে যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলে যোগ হয়, এঁ চিত্তবৃত্তি পাঁচ 
প্রকার, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত,একাগ্র ও নিরু্ধবস্থা ; এই নিরুদ্ধা- 
বন্থাই সমাধির উপযোগী, অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থাতেই যোগ 
হইয়া থাকে) ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্তাবস্থায় সমাধি হয় না। 

পক্ষিপ্তং মুঢং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্রভূময়ঃ 

বিক্ষিপ্তং সত্বোদ্রেকাৎ বৈশিষ্টেন পরিহৃত্য ছুঃখসাধনং স্ুখ- 

মাধনেঘেব শব্দাদিযু প্রবৃতং তচ্চ সটৈব দেবানাম্।* 
( পাতঞ্জলবৃত্তি যোগস্থ*ৎ ১২ ) 

রজোগুণের উদ্রেক হইয়! চিত্তের যে চঞ্চলাবন্থা -হয়, তাহার 
নাম ক্ষিপ্তাবস্থা, ইহাতে চিত্ত ক্ষণমাত্রও স্থির থাঁকিতে পারে না, 
বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে । এই অবস্থায় 

চিত্ত বাহৃবিষয়ে আসক্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি ভোগে নিযুক্ত হয় । 

রজোগুণই চিত্রকে এ সকল বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। 

দৈত্যদানবাদির চিত্বেরই ক্ষিপ্াবস্থা হয় । 

তমোগুণের উদ্রেক বশত: চিত্তের কর্তব্যাকর্তব্যের বিবেচনা- 

শত্ত তিরোহিত হয়, এবং চিত্ত ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া বিরুদ্ধ 
কার্ধ্যাদিতে অনুরক্ হয়। ইহার নাম মুট়াবস্থা, এই অবস্থা 
রাক্ষন ও পিশাচাদির চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইয়া থাকে। 

বিক্ষিপ্তাবস্থা--এই অবস্থাতে সব্গুণের প্রাবল্য হেতু চিন্ত 
দুঃখসাধন সাধুবিগহিত কর্ম পরিত্যাগ করিয়! স্থুথসাধনীভূত 
সঙ্জন-মেবিত আয্মোৎকর্ষজনক ব্রতপৃজাদি সতকার্যে অনুরক্ত 
হয়। এই অবস্থা সাধারণের চিত্তভূমিতে উৎপন্ন হয় না, দেবতা! 

প্রভৃতির চিত্তের এই অবস্থা হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত ও মুঢ় 
অবস্থা হইতে বিক্ষিণ্ত অবস্থা শ্রেষ্ঠ, রজো ও তমোগুণই চিত্বের 

বিক্ষেপ উপস্থিত করিয়া থাকে, সুতরাং বিক্ষিপ্তাবন্থীয় সর্বগুণ 

প্রবল হওয়ায় চিত্তের বিক্ষেপ কিছু কম হইয়া থাকে । রজ 
ও তমে! গুণ সত্বগুণের নিকট পরাভূত হইয়া অবস্থিতি করে। 

চিত্ত রজোগুণ দ্বারা অভিভূত হইলে নাঁন। প্রকার প্রবৃত্তির 
বাধ্য হইয়া তদন্যায়ী কার্য করে, ভাগ্যবশতঃ যদি কাহান্লও 



বিক্ষেপ 

চিত্তে সত্বগুণের উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার ছুঃখলেশ থাকে 

না। এইরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থাও যোগের উপযোগী নহে, যোগ- 

ভাষ্যে লিখিত আছে যে,_- 

*বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্নীভূতঃ সমাধিন যোগ- 

পক্ষে বর্ততে” ( যোগভাষ্য ১২) 

ইহাতে যদিও সত্বগুণ কিছু প্রবল হয়, তথাচ রজন্তত্তো জন্য 

চিত্তবিক্ষেপ একেবারে তিরোহিত হুয় না, অতএব এই অৰ- 

স্বাতেও যোগ হয় না। 

এই বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, 

রঞজোখুণের সমুদ্রেক ব৷ আধিক্য হেতু তত্তদ্ বিষয়ে পরিচালিত 

চিত্তের অত্যন্ত অস্থিরাবস্থা ব। তরবস্থ চিত্তের নাম ক্ষিণ্ড। 

তমোগুণের সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম 

মূঢ়। ক্ষিপ্ত ও মুঢ় অবস্থায় যোগের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। 

ক্ষিপ্ত অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্ংৎ বিশেষযুক্ত চিত্তের নাম বিক্ষিপ্ত । 
কিঞিৎ বিশেষ কি না,--অত্যন্ত অস্থির চিত্তের কাদাচিৎক বা 

ক্ষণিক স্থিরতা। বিক্ষিপড চিত্তের কদাচিৎ স্থিরত৷ হয় বলিয়া 

তৎকালে ক্ষণিক বৃত্তি নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এ বৃত্তি 
নিরোধ ক্রেশাদির পরিপন্থী বা নিবারক হয় না) সুতরাং 

বিক্ষিপ্তীবস্থায় যোগ হয় না। ( পাতঞ্জলদর্শন ) 

[ পাতঞ্জল ও যোগশব্ দেখ ] 

বিক্ষীর (পুং) রক্তার্কবৃক্ষ, অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি”) 

বি্ষুদ্র (তরি) অতি ক্ষুদ্র। 

বিক্ষেপ (পুং) বি-ক্ষিপ-ঘঞ২। ১ প্রেরপ। ২ ত্যাগ। 

৩ বিক্ষেপণ। ৪ কম্পন। 

*লাঙ্গুলবিক্ষেপবিসপিশোভৈরিতন্ততশ্চন্ত্রমরী চিগৌরৈ১” 
(কুমারস ১১৩) 

৫ প্রসারণ। ৬ সঞ্চালন । ৭ ভয়। ৮ প্রেরণ। ৯ রাজস্ব। 

১০ সঙ্গীত মতে, একটী সুরে আঘাত করিয়াই সেই স্থুর হইতে 

এক, ছুই বা ততোহধিক সুর ব্যবধানে বামহস্তের অঙ্গুলির 

ঘর্ষণ যোগে অবিচ্ছেদ্ধে উর্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ। 

১১ পাতগ্জল-দর্শনের মতে চিত্তবিক্ষেপের কারণ ৯টী) এই 

ঈটী কারণ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। 

শব্যাধিস্ত্যানসংশয় প্রমাদ[লশ্তবিরতিত্রান্তিদর্শনালব্বতূমিকত্বানব- 

স্থিতানি চিত্তবিক্ষেপন্তেহস্তরায়াঃ”। ( পাতঞজলদ” ১২৯) 

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলম, অবিরতি, ভ্রাস্ধি- 

দর্শন, অলন্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই ঈটা চিত্ববিক্ষেপ এবং 

যোগের অন্তরায় অর্থাৎ বিস্স্বক্ূপ। যোগাভ্যাসকালে এই 

সকল চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে যোগ নষ্ট 

হইয়া যায়। 

[৪৯৯ ] বিখনন 

এই সকল কারণে মনের একাগ্রতা হয় না, বরং সর্কাদ। 
চিত্তবিক্ষেপ হইয়। থাকে। শরীরগত বাতপিত্বার্দি ধাতুর 

বৈষম্য হইলেই দেহের জরাদি রোগ হইয়া থাকেট ইহার নাম 
ব্যাধি। কোন বোন কারণে চিত্ত অকর্মমণ্য হইয়া! পড়ে, এইরূপ 
চিত্তের অকশ্মণ্যতাকেই স্ত্যান, বলে। উভয়ালঘ্বন জ্ঞানের নাম 

সংশয়। যোগ সাধন করিলে ফলসিদ্ধি হইবে কি লা, এইরূপ 

অনিশ্চয় জ্ঞানকে সংশয় কহে। সমাধি সাধনে ওদাসীক্ষের 

নাম প্রসাদ, অর্থাৎ সিদ্ধি বিষয় দৃঢ়তর অধ্যবসায় পূর্বক 

ওদাসীন্ত পরিত্যাগ না করিলে যোগসাধন হয় নাঃ শরীর ও 

চিত্তের গুরুতাকে আলম্ বলা যায় অর্থাৎ যে কারণে শরীর ও 

চিত্ত গুরু হইলে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাই আলঙ্ত 
শব্দ-বাচ্য। বিষঙল্প দূড় মনঃসংযোগকে অবিরতি, শুক্তিকাদিত 

রজতত্বাদির জ্ঞানের ন্যায় বিপধ্যয় জ্ঞানের নাম জ্ঞাস্তিঘর্শন | 

শুক্তিকায় রূজত ভ্রান্তি হয়, তদ্রুপ অপরিণামদর্শীদিগের ধিষয়- 

স্থখকে প্রকৃত স্থথ বলিয়া ভ্রান্তি হয়, 'কোন কারণবশতঃ 

সমাধির উপযুক্ত ভূমির অপ্রার্ির নাম অবান্বভূমিকত্ব। উপযুক্ত 

স্থানের অলাভে কদাচ যোগ সাধন হয় না, দ্বানে স্থান 

সমাধির বিদ্ল ঘটিয়! থাকে । লব্ধ স্থানে মনের অপ্রতিষ্ঠার 

নাম অনবস্থিতত্ব, স্থানবিশেষে মানসিক অসন্তোষ ঘটিয়া থাকে । 
এই সকল চিত্তবিক্ষেপ যোগের অন্তত্বায়স্বরূপ। ইহ! 

থাকিলে যৌগ হয় না। পুনঃ পুনঃ একতত্বাত্যাস হার! এই 

সকল চিত্তবিক্ষেপ তিরোহিত হয়। (পাতঞ্জলদর্শন ) 

বিক্ষেপণ (ক্রী) বি-ক্ষিপ-ল্ুটু। বিক্ষেপ। 

বিক্ষেপলিপি (স্ত্রী )লিপিভেদ। [ বর্ণমালা দেখ। ] 

বিক্ষেপশক্তি (ত্ত্রী) বিক্ষেপায় শক্তিঃ। মায়াশক্তি। বেদান্ছ 
মতে অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে ছুইটী শক্তি আছে। 

“অন্তাজ্ঞানন্তাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তি্বয়মন্তি* ( বেদান্তসার ) 

| বেদান্ত দেখ ] 
বিক্ষেপ্ত (ত্রি)বি-ক্ষিপ-তৃচ,। বিক্ষেপকারক । 
বিক্ষোভ ( পুং) বি-ক্ষুভ-ঘঞ.। ১সধশালন, আলোড়ন। ২বিদারণ। 

৩ ক্ষোভ, দুঃখ । ৪ সংঘটন। ৫ কম্প, চাঞ্চলা। ৬ অতন্প। 

৭ চিত্তোদত্রান্তি । ৮ উদ্রেক। ৯ ওদান্ত। ১০ শৎকগ্য। 

বিক্ষোভণ (পুংক্লী) ১বিদারণ। ২ বিক্ষোভ। 

বিক্ষোভিন্ (তরি) বি-ক্ষুভ-ণিনি। বিক্ষোভকারক। 

বিখ (ত্রি) বিখ্য নিপাতনাৎ্ষ যলোপঃ। গতনাসিক) চলিত 

থবদা। (ভরতধূত দ্বিরূপকোষ ) 

বিখণ্ডিন্ (তরি) বিখগু-প্মিনি। বিখওকারক, ছুই খণ্ডকাল্লক, 
দ্বিধাকারক। 

বিখনন (লী) খনন। 



[বগতভয় 

বিখনস্ (পুং) ব্রহ্মা । "বিখনসার্থিতো বিশবগুপয়ে সখ উদেষিবান্ 
সাত্বতাং কুলে।” (ভাগ ১০৩১৪) 

বিখাঁদ (পুং) বি-খাদ-অচ.। বিশেষরূপে থাদক বা ভক্ষক। 

“তং বিখাদে সন্গিমস্ত শুতং নরমর্ববাধমিন্্রমবসে কারামছে।* 

(খক্ ১০৩৮৪ ) “বিথার্দে বিশেষেণ ভক্ষকে' ( সায়ণ ) 

বিখানম (পুং) বৈখানস মুনিভেদ। 

বিখার। ( দেখখজ ) সঙ্গীতের তানলয়াির ব্যত্যয়। 

বিখান! (ত্ত্রী) জিহ্বা । 

বিখু (ব্রি) বিগতা নাসিক যন্ত, বহুলবচনাঁৎ নাসিকায়াঃ খুঃ। 

গতনাসিক, যাহার নাসিক! নাই। (ভরত দ্বিবপকোষ ) 

বিখুর (পুং) রাক্ষদ। (ত্রিকাগ্ডশেষ ) ২ চৌর। 

( সংক্ষিপ্তসার উপাদিবৃত্তি ) 

বিখেদ (প্রি) দ্বিধাকৃত। (ভাগবত ১১৭২১) 

বিখ্য (তরি) বিগ নািক! মূন্তেতি বহুত্রী। (খ্যশ্চ। গা 
৮18২৮ ) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা নাসিকায়াঃ খ্যঃ। গতনাসিক। 

ইতি কেচিৎ। চলিত নাকৃকাট৷ বা খাঁদা নাক। 

বিখ্যাত (ত্রি) বি-খ্যা-ক্ত। খ্যাতাপন্ন, খ্যাতিযুক্ত । 

প্ন্ত্রবর্ম্েতি বিখ্যাতঃ কাম্বোজানাং নরাধিপঃ |” 
( মহাভ।” ১৯/৬৭।৩২ ) 

বিখ্যাতি (স্ত্রী) বি-খ্যা-ক্তিচ,। বিশিষ্টন্ধপ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, 

স্থখ্যাতি। 
বিখ্যাপন (কী) বি খ্যা-ণিচংল্যুট । ব্যাখ্যান। 

বিখ, (খ,) (তরি) বিগ্তা নাসিকা যপ্ত, থখুসচ বক্তব্য ইতি 
নাসিকায়াঃ খ, থশ্চ। ১ অনাসিক। (হেমচন্দ্র) ২ ছিন্ন- 

নাসিক। (শবরতা* ) 

বিগড় (দেশজ ) বিকারপ্রাপ্ত। মন্দ হওয়1। 
বিগড়ন (দেশজ ) বিরৃতকরণ, আকৃতির পরিবর্তন । 

বিগড়ান (দেশজ ) বিপথানয়ন । 

বিগড়ানী ( দেশজ ) বিকৃতাবস্থা। 
বিগণ (পুং) ১ বিপক্ষ, চলিত বেদল। 

বিগণন (ব্লী ) বি-গণ-লুট,। খণমুক্তি | (ত্রিকা” ) *“সম্মাননোৎ- 

সঞ্জনাঢাধ্যকরণজ্ঞানভৃতিবিগণনব্যয়েযু নিয়ঃ।” (পা ১৩৩৬ ) 
পবিগণনং খণাদেনির্ধাতনম্ঠ € কাশিক1 ) 

বিগত (তরি) বি-গম-স্ত,। প্রভারহিত। পধ্যায় নিশ্রভ, 
অরোক, (অমর ) বীত, (রুদ্র )। ২ বিশেষরূপে গত। ( হেম) 
“বিগততিমিরপক্কং পশ্ততি ব্যোম যাবৎ &৮ (মাঘ ১৯২৬) 

বিগতগ্রীক €ত্বি) বিগতা রদ ইতি বহত্রীহৌ ক প্রত্যয়? । 
শ্রীরহিত। শ্রীতরষ্ট। 

বিগতন্ভয় (তরি) বিগতং ভয়ং বন্ত। নির্ভীক । 

[ ৫** | বিগহিত 

বিগতরাগধবজ (পুং ) বৌদ্ধাচাধ্যভেদ। 

বিগতশোক (বি) বিগতঃ শোকো! যস্ত বনত্রী। শেকহীন। 

যাহার কোন শোক নাই। 

বিগতন্পৃহ (তরি) শ্পৃহাহীন, নিষ্প্হ। (গীতা ৩ অপ) 

বিগতসূতি কা! (রী) পুনঃ পুনরার্তৰ দর্শন পর্্তপ্রস্তি। 
(শ্ুশ্ুত শারীর ১০ অঃ) 

বিগতার্ভবা (স্ত্রী ) বিগতং 'মার্তবং রজো! যন্তাঃ বহুত্রীছি। পঞ্চ- 

পঞ্চাশদ্বর্যানস্তর নিবৃত্তরজস্ক। । অর্থাৎ পর্ধন্ন ব্সর বয়সের 

গর যে রমণীর আর রজঃক্ষরণ হয় না। ইহার পধ্যায় মিফলী, 

নিফলা, কিক্ষলী, নিক্ষলাঃ বিকলী, বিকলা। ( শব্খরত্বাৎ ) 

বিগতাঁশোক ( পুং ) বৌদ্ধতেদ, বীতাশোক। 

বিগতীয়া বোড়! (দেশজ ) সর্পভেদ। 

বিগদ (পুং) বিবিধ শব্দকারী। *শক্রন্ বিগদেযু, বৃশ্চ” ( খক্ 

১০।১১৩।৫ ) “বিগদেষু বিবিধং গদস্তি শবায়ন্তে গদের্ঘএাথ- 

কবিধানমিতি অধিকরণে ক (সায়ণ ) 

বিগদিত (ত্রি) চতু্দিকে প্রচারিত । 

বিগন্তঘ্য (ত্রি)১ বিগমনীয়। ২ ত্যাগযোগ্য। 

বিগন্ধ (তরি ) গন্ধহীন। স্তরিয়াং টাপ। 

বিগন্ধক (পুং) ইনুদীবৃক্ষ। (রাজনিৎ ) 

বিগন্ধি (ব্রি) গন্ধহীন। ২ গন্ধহীন বৃক্ষ । (বৃ স+ ৪৮৪ ) 

বিগন্ধিক! (স্ত্রী) ১ হপুষা। ২ অজ্জগন্ধা। (রাজনিৎ ) 

বিগম (পুং) বি-গম ( এ্রহবৃদ্ৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩৩৫৮ ) ইতি 

অপ্। ১ নাশ। বেদাস্তমতে জীবের উপাধিনাশ, অপগম, নিবৃত্তি। 

“বেদাস্তিনস্ত যহ্পাধ্যানবচ্ছিনস্ত ব্রহ্মণো বিশুদ্বরূপত৷ তাদৃশো- 

পাধিবিগম এব কৈবল্যং* (মুক্তিবাদ ) ২ বিচ্ছেদ্। 

প্যুগ্। ক্রীড়োপস্কারাণাং সংযোগবিগমাবিহ | 

ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুং স্যাতাং তখৈবেশেচ্ছয়! নৃণাম্ ॥”(ভাগব” ১।১৩।৪৩) 

৩ প্রস্থিতি। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ ক্ষান্তি। 

বিগমচন্দ্র ( পুং) বৌদ্ধ রাজপুত্রভেদ। ( তারনাথ ) 

বিগর্ভ] (স্ত্রী) বিগতগর্ভা, যাহার গর্ভপাত হইয়াছে। 

বিগর্হ (পুং) বি-গর্ৃ-অচ,। নিন্দা 

বিগর্থণ (কী) বি-গর্থ-লুট,। ১ নিন্দন। ২ তৎসন। 

"কৃষ্ণ চ ভবতো দ্বেষ্যে বন্ুদেববিগ্ণকৎ |” (হরিবংশ ৩৯২৩) 

বিগর্থণা (ভ্ত্রী ) বি-গর্থ-ণিচ.টাপ,। নিন্দন। ভৎসন। 

বিগহিত (ত্বি) বি-গর্ধ-ক্ত, বিশেষেণ গঠিত । বিশেষরূপে 
গঠিত, নিন্দিত। *ন কেবলং প্রাণিবধো বধো মম 

ত্দীক্ষণাদিশ্বাসিতাস্তরাত্মনঃ | 

বিগহিতং ধর্দধনৈ মিবর্ঘণং 
বিশিশ্য বিশ্বীসুষাং দ্বিষামপি |" ( নৈষধ ১১৩১) 



বিগাছ 

বিগহিন্ (ত্রি) বি-গর্থ-ণিনি। বিতগরহকারক, নিন্দাকারক, 
তৎসনাকারক। স্ত্রিক্াং ভীষ,। 

বিগর্ছ্য (তরি) বি-গর্থ-ষৎ। নিন্দাযোগ্য, ভৎসনার্থ, নিন্দিত । 
শন বিগর্ঘাকথাং কুর্ধ্যাপ্বহিমণল্যং ন ধারয়েৎ। 
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্বতৈব বিগহিতম্॥* ( মন্তু 8৭২) 
'অভিনিবেশেন পণবন্ধাদিনা যল্লোকিকেষু শাস্ত্রেযু বার্থোঘিতরে- 

তরং জল্পনমহোপুরুধষিকা যা সা বিগঞ্ছযকথা+ (মেধাতিথি ) 

লৌকিক, বা শাস্ত্রীয় নির্বদ্ধনহকারে পণবন্ধনাদি দ্বারা 
যে কথা কহ যায়, তাহাকে বিগর্থকখা বলে। পণ করিয়া বাক্য- 

প্রয়োগ শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে, এইজহ্য পণ রাখিয়া! যে কথা 

বল! যায়, তাহাই বিগন্থকথ|। 

বিগঙ্ছাতা [ত্ত্রী) বিগগ্্ন্ত ভাবঃ, তল্টাপ২। বিগর্ছের তাঁব 

বা ধঙ্ম। 

বিগলিত (ত্রি) বিশেষেণ গলিতঃ। ম্থলিত, পতিত। যাহ! 

থলিয়৷ বা গলিয়া পড়িতেছে। 

*বিগলিতবসনং পরিহ্ৃতরসনং ঘটয় জঘনমপি ধানম্। 

কিশলয়শয়নে পঙ্ছজনয়নে নিধিমিব হর্যনিধানম্ ॥” 
( গীতগোবিন্দ € স*) 

বিগাঢ় (ত্রি) বিগাহতে স্দেতি বি-গাহ-ক্ত । ল্লাত, অবগাহিত। 

২ প্রগাঢ়। 

শনির্গম্য চন্দোদয়নে বিগাট়ে রজনীমুখে। 

প্রস্থিতা সা পৃথুশোণী পার্থস্ত ভবনং প্রতি ॥” (ভারত ৩০৩1৫) 

৩ প্রৌঢ়, প্রবৃদ্ধ। ৪ কঠিন, ঘন। 
বিগাথ (স্ত্রী) আধ্যা ও গাথাছন্দঃ। 

বিগান ( ক্লী) বিকদ্ধং গানং পরস্ত। নিন্দা। (হেম) 
বিগামন্ (রী) বিবিধ প্রকার গমন। “ঘঃ পার্থিবানি রিভিরিদ্- 

বিগাঁমভি5* (খুকু ১/১৫৫।৪ ) ণবিগামভিঃ বিবিধগমনৈঃ (সায়ণ) 

বিগাহ (ক্রি) বি-গাহ-অচ২। বিগাহমান, সর্কতোব্যাপ্ত। 

শ্বিগাহং ভূর্ণিং তবিধীভিরাবৃতং* ( খক্ ৩৩1৫ ) “বিগাহং বিগাহ- 

ষানং সর্ববত্রব্যা্তং' ( সায়ণ ) (পুং)২ অবগাহন, স্গান। 

৩ বিলোড়ন। ৪ অবগাহনকর্তা । 

বিগাহন (ক্লী) বি-গাহ-লুট,। অবগাহন, ম্লান, নিমজ্জন। 

বিগাছমান (ভি) বি-গাহ-শানচ,। ১ অবগাহনকারী, শ্ান- 
কারী। ২ বিলোড়নবর্তা । 

"অথাত্বনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ | 

রত্বাকরং বীক্ষ্য মিথ; স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ৪” 

( রঘুবংশ ১৩১) 

বিগাছ (তি) বি-গাহ-বৎ। ১ বিগাহনযোগ্য, অবগাঁহনার্হ, স্নানের 

উপযুক্ত। ২ বিলোডনযোগা। 
| ১৬111 

[ ৫০১ ] বিগ্রহণ 

বিগির (পুং) বিষ্ষির পক্ষিতেদ। 
বিগীত (ত্রি) বি-গৈ-ক্ত। নিন্দিত, গহিত, অপবাদিত। 
বিগীতি স্ত্রী) ১ নিন্াা। ২ ছন্দোভেদ। 

বিগুণ (ত্রি) বিপরীতে! গুণো যন্ত। গুণ-বৈপরীত্যাবিশিষ্ট। 
“্ষথা মনো মমাচষ্ট নেয়ং মাতা তথা মম। 

বিগুণেঘপি পুত্রেধু ন মাতা বিগুণা ভবেৎ ॥” 

( মাকণ্ডেয়পু” ৭৭1৩২) 

২ গুণরহিত, গুণহীন। ৩বিকৃত। ৪ সুক্ষ। 

*সর্ধবং ত্মেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ 

নান্তযতত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্।” € ভাগবত ৭৯/৪৮ ) 

বিগুণতী (স্ত্রী) বিগুণস্ত ভাবঃ তল্-টাপ। বিশ্বণের ভাব বা 

ধর, বৈগুণ্য। 

বিগুল্ক (ব্রি) প্রচুর। ( আঙ্বলায়ন গৃহস্থ ৪1১১৭ ) 

বিগুঢ ব্রি) বিশেষেণ গঢঃ, বি-গুহ-ক্। ১ গহিত। ২ গু । 
বিগৃহ্থ (তরি) ১ বিগ্রহবিষয়ীভূত। ২ কৃতবিচ্ছেদ। 

বিগ্ন তত্রি) বিজ-ক্ত। ১ ভীত। ২ উদ্দিগ্র। 

বিগ্র তত্রি) বিগতা ন্গসিকাহস্ত ( বেগ্রো বক্তবাযঃ। পা ৮৪1২৮) 

ইত্যস্ত বাণ্ডিকোক্তা। নাসিকায়াঃ গ্রঃ। গতনাসিক, ছিন্ননাসিক, 

নাঁসিকাবিকল, চলিত খাদা। (অমর) (পতি ) বিবিবং গৃহ্াত্যর্থা- 

নিতি বিপূর্ববাৎ গৃহাতেঃ “অন্তেঘপি দৃশ্তুতে' ইতি ড। ২ মেধাবী। 

বিগ্রহ (পুং) বিবিধং স্ুখছুঃথাদিকং গৃহাতীতি বিগ্রহ-অচ, 

যদ্বা বিবিধৈছু ঃখাশিতিগৃহিতে ইতি বি-গ্রহ ( গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। 
পা ৩৩।৫৮ ) ইতি অপ. ১ শরীর। ২যুদ্ধ। (অমর) 

প্সক্িশ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ। 

দৈধীভাবং সংশয়শ্চ ষড় গুণাংশ্চিস্তয়েৎ সদা! ॥* (মনু 1১৬০) 

৩ বিরোধূ*।11 ৪ বিভাগ । (মেদিনী) € বাকাতেদ, 

সমাসবাক্য, সমাসে যে বাক্য হয়, তাহাকে বিগ্রহ বা ব্যাসবাক্য 

কহে। পর্সণয় বিস্তর । (অমর) বীণাং পক্ষিণাং গ্রহঃ গ্রহণং 

৬ বিহঙ্গ, পক্ষী। 

শনে। সন্ধ্যা হিতমৎসরা তব তনৌ বতশ্যাম্যহং সন্ধিনা 

ন গ্রীতাসি বরোরু চেৎ কথয় তৎ প্রস্তৌমি কিং বিগ্রহম্। 

কাধ্যং তেন ন কিঞ্চিধস্তি শঠ মে বাঁণাং গ্রহেণেতি বে 

দিশা প্রতিবন্ধকেলিশিবয়োঃ শ্রেয়াংসি বক্রোক্তয়ঃ ॥” 
( বক্রোক্তিপঞ্চাশিক। ৪) 

৭ দেবমুণ্ডি, দেবতাঁ[দিগের ধাতু বা! পাষাণাধিতে যে দেবমুগ্তি 

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে বিগ্রহ কহে । ৮ বিশ্মেজ্ঞান। ৯ প্রহার। 

১৬ বৈর। ১১ বিপ্রির। ১২বিস্তার। ১৩ বিভাগ । ১৪ 

অবান্তরকল্প। ( ভাগবত ২১০৪৭ ) ১৫ বিশিষ্টানুভব। 

বিগ্রহণ (ক্লী) বিশেষরূপে গ্রহণ। বাহিয়া লওয়া। 

১২৬ 



) পালবংশীয় একজন রাজ।। 

[ পালরাজবংশ দেখ। ] 

বিগ্রহরাঁজ (ুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজপুত্র। রোজতর* ৬1৩৩৫) 

বিগ্রহব (ত্রি) বিগ্রহ-অন্তযর্থে মতুপ,মন্ত ব। বিগ্রহবিশিষ্ট, 

বিগ্রহযুক্ত। 

বিগ্রহাবর (ক্লী ) ধিগ্রহমাবূণোতি আ-বৃ-অচ১। পৃষ্ঠ । ( শব” ) 

বিগ্রহিন্ (তরি) বি-গ্রহ-ইনি । বিগ্রহযুক্ত । 

বিগ্রহীতব্য (ত্রি) বি-গ্রহ-তব্য । বিগ্রহের যোগ্য, বিগ্রহ 

করিবার উপযুক্ত । 

বিগ্রাহ (লী) বিগ্রহবিষীভূত। বিগ্রহপ্রবর্তক হেতু। 

বিগ্রাছ (তি) বিগ্রহবিষয়ীভূত। 

বিগ্রীব (তরি) বি-বিচ্ছি্না গ্রীবা যন্ত। বিচ্ছিননগরীব, যাহার 

প্রীবা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এবিগ্রীবাসো। স্রদেব! খদত্ব” ( খক্ 

৭১৪৪।২০ ) পরবগ্রীবাসো বিচ্ছিন্ন গ্রীবাঃ? ( সায়ণ ) 

বিগ্লাপন (রী) কষ্ট দেওয়া, বিমর্ধকরণ। 

বিঘটন (ক্লী) বি-ঘট-নাট,। ১ বিশ্লেষ, অসংযোগ । ২ ব্যাঘাত। 

৩ বিরোধ । ৪ বিকাশ। 

বিঘটিক! ভ্্রী) বিতক্তা ঘটিকা যয়া। পল, ২৪ সেকেও। 

বিঘট্র (ক্লী) ১ । (বৈদ্ধকনি' ) (পুং) ২ বিঘট্টন। 

বিঘট্টন (রী) বি-ট'ল্যুট,। ৯ বিশ্লেষ বিংঅসন। ২ অভি- 

ঘাত, আঘাত । ৬ সঞ্চালন, নাড়াচাড়া । দু সংযোগ। 

বিঘটত (ত্রি) বি-ঘট্-ক্ত । বিশেষরূপে চালিত» লঞ্চালিত। 

দু্্যস্ত বিবিধবর্ণাঃ পৰনেন বিব্িভা£ করাঃ সাতে 

বিয়তি ধনুঃসংস্থানা যে দৃহ্ান্তে তদিজধনুঃ |” 

( বুহৎসাংহিতা ৩৫।১ ) 

২ বিদ্ধ। (মাঘ ৮২৪) ৩ মথিত। ৪ অভিহিত। 

৫ বিশ্লেষিত। 

বিঘটিন্ (তরি) বি-ঘষ্ট ইনি। বিছ্রকান্তক। 

বিগ্রহপাঁলদেব ( পুং 
প্রভৃতির ভূত্তাবশেষ। (ভরত ) 

*বিঘসাসী ভবেন্লিত্যং নিত্যং ৰামৃতভোজনঃ। 3 

বিঘসো! ভুক্তশেষস্ত যজ্ঞশেষং তথামৃতম্ ॥” (মন ৩২৭৪) 

৪ আহার। ( শব্বরত্বা ) 

*অয়ি বনপ্রিয় বিশ্থৃত এব কিং বলিতুজো বিঘসো ভৰতাধুন| । 

যদনয়ৈব কুহরিতি বিগ্যয়া ন পততশ্চরণৌ ধরণো তৰ ॥” উস্তট) 

বিঘসাশিন্ (তরি) বিঘসং অগ্লাতি অশ-ণিনি। যাহারা প্রাতঃ 

ও সায়ংকালে পিতৃলোৰ, দেবতা ও অতিথিদিগকে অন্নপ্রদান 

করিয়া! স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে। 

বিঘা (দেশজ ) ভূমির পরিমাণ বিশেষ, কুড়া। 

বিঘাত (পুং) বিশেষেণ হননমিতি বি-হুন-ধণ,। ১ ব্যাঘাত। 

ৃষটিবর্ষং তঙ্িঘাতেৰগ্রাহাবগ্রহী সমৌ।” (অমর) 

২ আঘাত । ৩ বিনাশ। 

“ক্ষুৎপিপাসাবিঘাতার্থং তক্ষ্যমাখ্যাতু মে ভবান্।” 

(ভারত ১২৯১৩ ) 

বিঘাতক (ত্রি) ১ ব্যাঘাতক। আঘাতকারী। বিনাশক। 

পর্মীর্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিধাতকম্।” (ভাগবত ৪।২২।৩৪) 

বিঘাতন (ক্লী) বি-হন-ন্যুট২। ৯ বিনাশ। ২ আঘাত। 

বিঘাতিন্ (ক্রি) বিঘাতয়তি বি-হন-ণিনি। ১ নিবারক। 

২ ঘাতক, বিনাশক। *এবমুঞ্জিতবীধ্যস্ত মমামরবিঘাতিনঃ।” 

(হরিবংশ ৮৭1৪৫) ৩ বাঁধাদারক, ব্যাঘাতক । বিঘাত-অেন্তার্থে) 

ইনি। ৪ নষ্ট। ৫ব্যাহত। ৩ ধবস্ত। 

বিদ্বৃত ত্রি) রসোপেত। “থতনত যোনাবিঘ্বৃতে মদস্তী*(খক্ ৩৫৪1৬) 

'বিদ্বৃতে দ্বতমনস্তা। ওযধয়ো৷ জলমমুষ্যা ইতি এবঘিধরসোপেতে” । 

(সায়ণ ) 

বিদ্ব (পুং) বিহন্ততেহনেনেতি বি-হুন-ক ; (ঘঞ্র্থে ক-বিধানম্। 

পা ৩৩1৫৮) ব্যাঘাত । পর্যায় অন্তরায়, প্রত্যহ । ( অমর ) 

বিঘত (দেশজ ) দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিষ্াণ আর্জহষ্য । *প্রীরভ্যতে নখলু বিস্বতয়েন নীচৈঃ 

বিঘন (তরি) বি-হন ( করখেহয়োবিঞরু। পা অ৩৮২) ইতি প্রারভ্য বিদ্ববিহতা বিরমস্তি মধ্যাঃ | 

অপ. ঘনাদেশশ্চ। বিশেষরূপে হনন করা যায় যন্বায়া, কুঠারাদি। | বিদ্বৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্ভমান1ঃ 

প্রারনবমূত্তমগ্ডণাত্বমিবোদ্বহন্তি।” (মুগ্রারা* ২ অ+ ) 

১ কৃষ্ণপীকফল। | ( শবচন্দ্রিক]) 

বিশ্বশবের ব্লীবলিঙ্গে প্রয়োগেও দেখিতে পাওয়া যাস, যথা? 

*তপোবিঘাতার্থমথো! দেবাবিষ্বানি চক্ররে॥” (মহাভারত আদিপ*) 

বিদ্বক (তরি ) বিস্কর, বাধক। 

বিদ্নকর (ক্রি) বিজ্বং করোভীতি বিভ্ক্ক-ট । রিঙ্গকর্তা, 

যে বিশ্ব জন্মায়। “বিনারকা বিপ্লকর! মহোগ্রা 

যন্জর্িষে। যে, পিশিতাশনাশ্/। 

বিঘর্ধণ (ক্লী) বি-দ্ব-লুটি,। বিশেষরূপে ঘর্ষণ, কওুয়ন, 

চুলকান, ঘসা। 

বিঘনিন্ (ব্রি) বিশেষরূপে হত্যাকারক, নাশকারী। 

*উগ্রা বিঘনিন। মুধ ইন্্রাী” ( খাক্ ৩৬০1৫) 

'মুধঃ শত্রন্ বিথনিনা বিঘনিনৌ হতবস্তৌ+ ( সায়ণ ) 

বিঘন (ক্লী) বিশেষেণ অস্মতে ইতি বি অদ্ ( উপসর্গেহদঃ। 

পা ৩৩৫৯) ইতি অপ. (ঘসপোশ্চ। পা! ২1৪৩৮ ) ইতি 

ঘসাদেশু॥ ১ সিক্থ।, (রাজনি” ) 



য়া নিরস্ত! বিদিশঃ প্রয়াস্ত ।” (রক্ষো্্ মন্ত্র) 
বিক্বরুর্ত (তরি) বিক্বকর, যে বিদ্ব উৎপাদন করে। 

বিস্বকারিন্ (ক্রি) বিশ্ব কর্তৃং শীলমন্তেতি। কৃ-পিনি। ১ ঘোর- 
ঘর্শন। ২ বিঘাতী। (মেদিনী) স্ত্ীলিঙ্গ স্থলে তীপ্ প্রত্যয় হইবে। 

বিদ্বকৃত (তরি) বিশ্ং করোতীতি বিস্ব-কক-কিপ্। বিস্বকারী। 
বৃহতসংহিতায় লিখিত আছে, কাক বামদ্দিকে থাকিয়! প্রতিলোম 
গতিতে শব করিতে করিতে গমন করিলে গমনে বিদ্ব জন্মায় । 
“বামঃ প্রতিলোমগতির্বাশন্ গমনন্ত বিসবরুত্তবতি।”(বৃহতৎস” ৯৫২৮) 

আর একস্থানে লিখিত আছে, কুকুর যদি দত্ত বিকাশ করিয়! 

স্কনী লেহন করে, তবে তৎফলজ্ঞগণ মি ভোঁজনের আশ! 
করিয়। থাকেন। কিন্তু লক্ধণী ব্যতীত যখন সে মুখ অবলেহন 

করে, তখন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও অন্পৰিন্তকৎ হইয়া থাকে। 

( বৃহত্সত ৮৯১৭) 

বিশ্বজিৎ (পুং) বিভ্বনায়ক, গণেশ। 
বিশ্বনায়ক (পুং) বিদ্রানাং নায়কঃ বিদ্বাধীন্বরত্বাৎ। গণেশ। (শব্দর”) 

বিদ্বনাশক (পুং) বিদ্তানাং নাশকঃ। গণেশ । ( শবরত্বাবলী ) 
বিদ্বনাশন (পুং) নাশয়তীতি নাশনঃ, বিদ্লানাং নাশনঃ, যঠীতৎ। 

গণেশ। ( শব্দরত্বাবলী ) 
বিত্বপ্রিয় (ক্লী) যবকৃত ঘবাগ্ড। চলিত যবের যাউ। 
বিদ্বরাজ (পুঃ) বিদ্বানাং রাজা, ৬তৎ-ততষ্চ, (রাজাহঃ 

সথিভ্যষ্টচ,। পা ৫81৯১ ) গণেশ। ( অম্ন) 

“আধ্যপুত্র পুরা গত্বা বিশ্নরাজমপূজয়ৎ ।”(কথাসরিৎসা* ২০1১১) 

বিদ্ববৎ (তরি) ৰিগ্রবিশিষ্ট, বিদ্রযুক্ত। ( শকুস্তল| ৩ অঃ) 

বিদ্ববিনায়ক (পুং ) বিন্ানাং বিনায়কঃ । গণেশ । ( কাণীথণ্ড) 

বিত্বহন্ত (পুং) গণেশ । (তরি) বিশ্নহর্তা। 
বিদ্বহারিন্ (পুং) গণেশ। (ক্রি) বিগহারক। 

ঘিস্াধিপ ( পুং) গণেশ। 
বিস্বান্তক (পুং ) বিস্বানামন্তকঃ। বিদ্লহর, গণেশ। 
বিদ্বিত (ব্রি) বিগ জাত্তোহস্ত তারকাদিত্বাদিত | জাত বিশ্ব, 

যাহার বিগ্ন জন্িয়াছে। 

বিদ্বেশ (পুং) বিঙ্গানামীশঃ। গণেশ। ( শব্রত্বা” ) 
পবিস্রোইত্র তত জাতোহয়ং বিনা বিদ্বেশপৃজনম্ 0” 

(কথাসরিৎসা* ২৭৮৩) 

বিদ্বেশবাহন (পুং) বিদ্বেশস্ত বাহ্নঃ, ৬ তৎ। মহামুষিক। 
বিদ্বেশীন (পুং) গণেশ। , 

বিদ্বেশ্বর (পুং) বিদ্লানামীস্বরঃ । গণেশ। 

বিস্বেশানকান্ত। (স্ত্রী) বিশ্বেশানন্ত গণেশন্ত কাস্তা প্রিয়া $ 
তৎপুজায়ামেতস্যাঃ গ্রাশস্ত্যাৎ। শ্বেতদুর্বা। (রানি ) 

[ ৫*৩ ] 

বিঙ্ব (পুং) অশ্থখুর। (ত্রিকাগুশেষ ) 
বিচ, পৃথকৃত্, পৃথক করণ। অনাদি পক্ষে ভুহোতর্বদি, রুধাদি। 
অক" পক্ষে সক" অনিট। লট. বেবেক্তি, বেবিক্ষে, বিনক্তি, 
বিউক্কে। লুঙ জবিচৎ, অবৈক্ষীং। 

বিচকিল (পুং) ১ মন্লীপ্রতেদ, মল্লিকাতেহ। (ভাবপ্র” ) 

২ দমনক বৃক্ষ। 

“কুন্দঃ কন্দলিভব্যখং বিচকিলঃ কম্পাকুলং কেতক:। 

সাতঙ্কং মদনঃ সদৈন্মলসং মুক্ততিসুক্তক্রঃ ॥” 

(রাজেক্রকর্ণপূর ৭* ) 
বিচক্র তত্রি) চক্রহীন। 

বিচক্ষণ (পুং) বিশেষেণ চষ্টে ধর্্মাদিমুপছিশতীতি বি-চক্ষ ( অদ্ু- 
দাত্তেতশ্চ হলাদেঃ | পা ৩২।১৪৯) ইতি কর্তরি যুচ্। ১ পণ্ডিত। 

«ততো যাবৎ বিহিতাধ্বরায় 

তশ্মৈ শ্মরাবেশৰিবর্জিতায়। 

বর্ণাশ্রমাপাং গুরবে স বপী 
ৰিচক্ষপঃ প্রন্ততমাচচক্ষে ॥* (রঘু ৫1১৯) 

(ত্রি)২ নিপুণ। (রাজনি* ) ও নানার্থদর্শী | প্বিচক্ষণঃ 
প্রথয়ম্নাপৃণন্* ( খক্ 8৫৩1২ ) “বিচক্ষণঃ বিবিধং রীঃ ( সায়ণ ) 
৪ জ্ঞানী, বিদ্বান । ৫ দক্ষ, কুশল, পটু । 

বিচক্ষণ! (ত্ত্রী) বিচক্ষণ-টাপ্। নাগমস্তী। (রাজনি ) 
বিচক্ষন্ € পুং) বি-চক্ষ ( চক্ষের্বছুলং শিন্চ। উপ. 81২৩২) ইতি 
অসি। উপাধ্যায়, শিক্ষক। “বিচক্ষা উপাধ্যায়াঠ ( উজ্জল ) 

( ব্রি) বিগত, প্রত্যক্ষিতেইপি বস্তনি অপগতং চ্ষুরথস্য। 
১ বিমনাঃ, উদ্দিগ্বাচত্ত। (তরিকা ) বিগতে নষ্টে চক্ষুবী যসা। 
২ বিগতচক্ষুঃ, বাহার চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে। 

"অন্তরা বিলরং হবাস্তি যথ| পথি বিচক্ষুষঃ |” (তারত ১২।৬৫।৩৪) 

৩ বৃঝিবংশীয যোছ্ধভেদ। (হরিবংশ ৯৪১1৯) 

বিচখনু (€পুং) মহাভারতোক্ত রাজভেদ। 
বিচতুর (ব্রি) বিগতানি চন্থার্যস্য ( অচতুরবিচতুরসচতুরেত্যাদি। 

পা ৫18৭৭ ),ইতি অপ. সমাসান্ত। চারিহীন। 

বিচন্জ্র (ব্রি) ৰিগতশ্চক্জরো ফত্র। চক্ত্রহীন, চস্দ্ররহিত | স্্রিয়াং 
টাপু। * বিচন্ত্রী, বিচন্রা, রাত্রি । 

বিচয় (পুং) ৰি-চি-অপ,। ১ অন্বেধণ, অনুসন্ধান । ২ একত্রীকরণ। 

বিচয়ন (কী) বিশেষেশ চয়নং বা বি-চি-ল্যুট। মার্গণ, 

অন্বেষণ। ( অমর) 

বিচয়িষ্ঠ (ব্রি) অতিশয় নাশক। পপুরুদাগুষে বিচরিযে।” 
(খক্ ৪1২০।৯ ) “বিচয়িষ্ঠঃ অতিশয়েন নাঁশকঃ' ( সায়ণ ) 

বিচর (ত্রি) বি-চর-অপ্। বিচরপ। 

বিচরণ (ক্র) বি-চর-ল্যুটৎ। ভ্রমণ, গমন। 



[ &*৪ ] বিচার 
এ 

২ ২৯৯৯৮ ০ শি 

বিচরণীয় (তরি) বিটর-অনীয়র্। বিচরণযোগা, বিচরণের “আগ্নেয়েহদুদন্তাশঃ সলিলাশয়সঙ্য়ো! হৃপতিবৈরং 

উপযুক্ত, বিচরণার্হ। দক্রুবিচচ্চিকাজরবিসপিকাঃ পাগুরোগশ্চ ॥” 

বিচচ্চিক (ত্ত্রী) বিশেষেণ চর্চাতে পাণিপারন্ত ত্বক বিদার্য্যতে- (বৃহৎসংহিতা ৬২1১৪ ) 

ইনয়া ইতি চর্চ তঞ্নে ( রোগাখ্যায়াং ল্ বহুলম্। (পা ৩ বিচ্টাঁ (স্ত্রী) বিচগ্চিকারোগ। (স্ুশ্রাভ) 

১*৮। ইত্তি থল্টাপ,, টাঁপি অত ই্্ং। রোগবিশেষ, পর্ধযার__ | বিচ ( রি) চর্ঘহীনি। 

কছ্ছু, পাম, পামা। (শবরদ্রা”) চলিত খোষ, চুলকানি। বিচর্ষণি (ব্রি) বিবিধষ্টা, বিবিধ দরশনকারী। “ষং দেখবে! 

কষ কুষ্ঠবিশেষ। ইহার লক্ষণ-হ্টামবর্ণ কগুষুক্ত বহআবশীল হ্থবা স বিচর্যণিঃ* ( খাক্ 81২$1৫ ) “বিচর্যপির্বিবিধং দ্রষ্টা” (সায়ণ) 

ঘে পীড়কা হস্তপদাদিতে উৎপন হয়, তাহাকে বিচচ্চিক। কছে। বিচল (তরি) বি-চল-অপ.। অস্থির, চঞ্চল। 

কাহারও কাহার মত বিচক্চিকা বিপাদিকা একই রোগ, কেবল বিচলন (ক্লী) বি-চল-লুট। কম্পন, বিশেষরপ চলন। 

নাম ভিন্ন, আবার কাহারও মত এই যে বিচচ্চিকা রোগ হস্তে খ্খলন। 

এবং বিপ্রা্দিকা পাদদেশে উত্পন্ন হয়। কেহ বলেন যে, বিপা- বিচলিত (ত্রি)বি-চল-ক্ত। ১ পতিত। ২ সলিত। 

দিকা বিচর্চিকা হইতে ভিন্ন, হস্ত ও পদতল অত্যন্ত বেদনার *্ৃষ্তে। হি শ্বমহত্তেজো! ছুত্ধরশ্চাকন্তাত্ম ভিঃ। 

সহিত বিদীর্ণ হইলে অর্থাৎ ফাঁটিলে তাহাকে বিপাদিকা কহে। ধর্্াঘিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবাদ্ধবম্ ॥”* (মনু 97২৮) 

“ন কএঃ গীড়কা শ্তাবা বহুস্বাবা৷ বিচচ্চিকা। ৩ কম্পিত, চলিত। 

দাল্যতে ত্বক খরা! জ্ঞেয়া পাণ্যোজ্েয়া খব্চচ্চিকা | বিচার (পুং) বিশেষে চরণং পদার্থাদিনির্ণয়ে জ্ঞানং ৰি-চর- 

পাঁদে বিপার্দিকা কেয়া স্থানভেদাদ্বিচচ্টিক ॥” ঘঞ্চ। তত্বনির্ণয়। (ব্যবহারতন্ব ) যাথার্থ্যনির্ণয়, নিষ্পত্তি, 

(ভাবপ্র* কুষ্ঠাধিকার ) | মীমাংসা । সদ্ধিগ্ধ বিষয়ে প্রমাণাদি দ্বারা তন্বপরীক্ষা। প্রমা" 

এই রোগে ভাবপ্রকাশৌক্ত পঞ্চনিষ্বকাঁবলেহ বিশেষ উপ* দ্বারা অর্থপরীক্ষা । ফোন সন্ধিগ্ধ বিষয়ের তত্ব নিম করিতে 

কারী। [ কুষ্ঠরোগ দেখ ] হইলে প্রমাণাদি ঘ্বারা সন্দেহ নিরাকরণ করিয়! যে যাথাথ্য তক 

বিচর্িকারোগ স্বকুষ্ট মধ্যে গণনীয়, হ্ুতরাং এই বোগ ( নিরণসধকরা হয়, তাহাকে বিচার কছে। পার্্যায়_তর্ষ, নি, 

মহাপাতকজ। গুপ্তা, চর্চা, সংখ্যা, বিচারণা, চ্চন, সংখ্যান, বিচারণ, বিতর্ক, 

*একং কুষ্ঠং হক্ধং পূর্ববং গজচর্্ম ততঃ স্থৃতম্। বাহ, ব্যুহ, উহ, বিতর্কণ, প্রণিধান, সমাঁধান। ( জটাধর ) 

ততশ্ম্্দলং প্রোক্তং ততশ্চাপি বিচচ্চিকা ॥” "ন চৈব ক্ষমতে নারী বিচারং মারমোহিতা । 

( ভাবপ্রকাশ ) ষদিয়ং ক্রমতে রাজ্জী তব কাম্যং বিপদগতম্॥” 

গুদ্ধিতত্বে লিখিত আছে যে, মহাপাতকী মহাপাতক জন্ ( কথাসরিৎসা” ৩৯৯৮ ) 

নরকভোগের পর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহাপাতকের চিহস্বর্ূপ ২ নাট্যোক্ত লক্ষণ বিশেষ। 

রোগ ভোগ করিয়া থাকে। মহাপাতকজ রোগ হইলে মহা- “বিচারে যুক্তবাকোর্ষদা প্রত্যঙ্ষার্থসাধনং |” 

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্শকর্ম্ের অধিকারী হয়। স্থতরাং যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা যেস্থলে অপ্রক্ষার্থের সাধন হয় তাহাকে 

বিচর্টিকারোগী মহাপাতকী, তাহার ধর্্রকন্মে অধিকার নাই। বিচার কহে। (সাহিত্য দণ ৬1৪৪৭ ) 

সাচ মহাপাতকশেষভোগচিহ্ৃং বৈদিককর্মমপ্রতিবদ্ধিক1 চ।* মন্বা্দি ধর্্শান্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা পক্ষপাতশূন্ত 

*শৃণু কুষ্টগণং বিপ্র উত্তরোভ্তরতো গুরুস্। হইয়া অর্থ ও প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ্ধ নিরাকরণ করিয়া সঙ্গত 

বিচর্চিকা চ দুশ্চর্মা চর্চরীয়ন্তৃতীয়কঃ ॥ * বিচার করিবেন। স্বয়ং করিতে না পারিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত 

বিকর্ঠুর্বণতামৌ চ কৃষ্ণশ্বেতে তথা্টকম্। করিবেন, তাহ দ্বারা এই কার্য হইবে বিবাদাদি মন্থাদিশাস্ 

এবাং মধ্যে তু ষঃ কুঠী গহিতঃ সর্ব্বকর্মা্থু ৪ ব্যবহার নামে কথিত হইয়াছে । রাজা ব্যবহার নির্ণয় 

ব্রণ সর্ববগাত্রেযু গণ্ডে ভালে তথা ননি। করিবার জন্য মন্ত্রণাকুশল মস্ত্রিগণের সহিত ধর্মীধিকার সভার 

সৃতে চ প্রাপয়েৎ তীর্থে অথবা তরুমূলকে ॥” (বিচারালয় ) প্রবেশ করিবেন। তিনি এই স্থলে অস্ধি 

( শুদ্ধিতত্বধূত ভবিষ্মবচন ) নম্ভাবে উখিত বাঁ উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্ধয নির্বাহ 

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, অন্নিঞন্ত ভূমিকম্প হইলে | করিবেন। রাজা যে সকল বিষয় বিচার করিবেন, তাহা 

বিচ্চিক! রোগ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই জন্ত উহা, 



বিচার [ 
ভগ ব্স্থ্লাপ্য্্ নানক 

অষ্টাদশ ব্যবহারপদ্ধ নামে অভিহিত। 

অন্বামিবিক্রয। সভভুয়সমুখান, দত্বাপ্রদানিক, 
সঘিদ্ব্যতিক্রম, ক্র়বিক্রয়ানুশয়, স্বামিপালবিবাদ, সীমাবিবাদ। 

বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, সাহস, স্ত্রীসংগ্রহণ, স্্রীপুরুষধর্শা- 

বিভাগ ও দ্যুত এই অষ্টাদশ পদ ব্যবহার, অর্থাৎ বিচাধ্য বিষয়। 

এই সকল লইয়! বিবাদ উপস্থিত হয়, রাজা ধর্মকে আশ্রয় 

করিয়৷ এই সকল বিষয়ের বিচার করিবেন। রাজা খন স্বয়ং 

এই সকল কাধ্যদর্শন না! করিতে পারিবেন, .তখন বিদ্বান্ 

্রাহ্মণকে কাধ্যদর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্্াহ্মণ 

তিন জন সভ্যের সহিত ধর্মীধিকরণসভাঁয় প্রবেশ করিয়া 

উপবিষ্ট বা উ্িত হইয়। বিচার করিবেন। 

যে সভায় খক্, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা শীরূপ তিন জন সভ্য 

ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ত্রক্ষদভা কহে। বিদবান্- 

পরিবৃত এই সভায় যদি অগ্ঠায় বিচার হয়, তাহ! হইলে সভা- 

সদ সকলে পতিত হইয়া থাকেন। বিচারকগণের সমক্ষে যদি 

অধর্মম কর্তৃক ধণ্ম এবং মিথ্যা কর্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে 

বিচারকগণ বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে জন ধর্মকে ন& করে, ধর্ম 

তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম অতিক্রমণীয় নহে; 

সুতরাং ধর্ম আশ্রয় করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা বিধেয়। 

অন্যা।য় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক 

ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যাসাক্ষী এক ভাগ পায়, 

সমুদয় সভাসদ্ এক ভাগ এবং রাজা এক ভাগ প্রাপ্ত হইয়া 

থাকেন; কিন্তু যে সভায় স্তাঁয়বিচার হয়, তথায় রাজা নিষ্পাপ 

থাকেন এবং সভ্যেরাও পাপশৃগ্ত হন। 

রাজা শৃদ্রকে কখন বিচার কার্যে নিয়োগ করিবেন না। 

বেদবিদ্ ধার্মিক ব্রাঙ্গণ যদি না পাওয়া যায়, এবং যদি রাজ! 

ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গুণহীন ব্রাঙ্মণকে বিচারকাধ্যে 

নিয়োগ করিবেন । তথাচ সর্বশাস্ত্রবেত্। সকল প্রকার ব্যব- 

হারজ্ঞ শুদ্রকে কদাচ নিয়োগ করিবেন না। যে রাজার সমক্ষে 

শূদ্র ধর্্মাধর্্ম বিচার করে, তাহার রাজ্য 'অচিরে বিনষ্ট হয়। 

রাঁঞা ধর্মাসনে উপবেশন করিয়া লোকপালদিগের উদ্দেশে 

প্রণাম করিয়।৷ অবহিতচিত্তে বিচারকাধ্য নির্বাহ করিবেন । 

রাজা অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম ও অধর্ের প্রতি দৃষ্টি 

রাখিয়া ব্রাঙ্গণাদি বর্ণক্রমে অধিংপ্রত্যথীর কাধ্য সকল দর্শন 

করিবেন। রাজা বিচারকালে অথী ও প্রত্যঘীদিগের মনোগত 

ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, 

কথাবার্তা এবং নেত্র ও মুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব 

জাঁনিতে পারা যায়) সুতরাং উহার প্রতি লক্ষ্য করা বিশেষ 

"্মাবন্টুক। 

সা] 

ব্তনাদ্ধান, ছারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া বিচার করিবেন । যেস্থলে 

সাক্ষী না থাকে, তথায় শপথ দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় 
করিতে হয়। (মনু ৮ অণ্) 

যা্বন্ধ্যসংহিতাঁয় লিখিত আছে যে, রাজা লোভশৃন্ত 
হইয়া ধর্মশান্ত্রাসারে বিদ্বান্ ব্রাঙ্মণদিগের সহিত স্বয়ং বিচার 

করিবেন । মীমাংসা ব্যাকরণার্দি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম 

শান্ত্রবিদ্, ধাশ্মিক, সত্যবাদী এবং যাহার! শত্র ও মিত্রে পক্ষপাত- 

বজ্জিত, রাজা পেই সকল ব্রাঙ্মণকে এবং কতকগুলি বণিককে 

সভাসদ্ করিবেন। অলঙ্ঘনীয় কাধ্যবশতঃ নরপাতি স্বয়ং 

ব্যবহারদর্শনে অশক্ত হইলে পূর্বোক্ত সভ্যগণের সহিত এক জন 

সর্ধধর্মক্ঞ ব্রাহ্ষণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। পুর্বো্ 

সভাসদ্গণ লোভ অথবা ভয় প্রযুক্ত ধশ্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচাখ- 
বিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিচারে পরাজিত ব্যক্তির যে দ 

হইয়াছে, রাজা সেই বিচাবঝদ্দিগেব প্রত্যেককে তাহার দ্বি্ণ 

দণ্ড বিধান করিবেন । 

বিচারক বিচারকালে সান্ষী প্রমাণাদি লইয়া বিচার করি- 
বেন। অথ্থী ও প্রত্যর্থী এই ছুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্যপ্রদান 

করিলে বু লোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহথ। ছুই পক্ষে 

সমান লোক হইলে যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদের কথাই 

গ্রাহা। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া 

প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার 

বিপরীত বলে তাহার পরাজয় হয়। কতিপয় সাক্ষী একরপ 

বলিয়া গেলে ও যদ্ধি অন্ত পক্ষীয় বা স্বপক্দীয় অপরাপর অতি- 

শয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বু লোক অন্যরূপ সাক্ষী প্রদান 

করে, তাহা হইলে পূর্বসাক্ষী কুটসাক্ষী হইবে। বিবাদপবা- 

জিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, রাজা কুটসাক্ষীকে তাহার দ্বিগুণ 

দণ্ড করিবেন। ত্রাহ্মণ যদি কূটসাক্ষী হয়, তাহা হইলে রাজা 

তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন। 

রাজা সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া! ধর্থশান্াসারে বিচার 

করিবেন। তিনি অধন্্ম করিয়া বিচার করিলে পাপভাগী, 

ইহলোকে অকীন্তি ও পরলোকে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। 

(যাক্তবন্সং ২ অপ) [ বিশেষ বিবরণ ব্যবহার শব্ধ দেখ। এ 

বিচারক (পুং) বি-চর-ণিচতথল্। মীমাংসাকারক, নিম্পক্তি' 
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কারক, বিচারকর্তা, জজ মাজিষ্টরট, প্রস্থৃতি । 

বিচারকর্তা (প্ুং) বিচার-কৃ-তৃচ,। যিনি বিচার করেন। 

বিচারণ (ক্লী) বি-চর-ণিচ,ন্যু। ১ বিচার, মীনাংসা। 

পতচ্ছ থন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেক্নরঃ |” 
(ভাগবত ১২১৩।৯৮ ) 



₹ বিতর্ক, সংশয় । এই সব্বন্ধে শ্রীপতিদত্তরূুত-কাতন্পরিশিষ্ট 

গ্রন্থে, গোপীনাথ তর্বাচাধ্য এইরূপ লিখিয়াছেন,--“একন্মিন্ 
ধর্শিণি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্ধো বিচারণম্। স চ সংশরস্ত্িধা স্তাৎ 

একো বিশেষাদর্শনে সমানধর্শদর্শনাৎ। অহি্ন্ রজ্জুন্থ। দ্বিতীয়া- 
বিশেষাদর্শনমাত্রে। অত্র শব্ষো নিত্যোহনিত্যো বা। অত্র 

গদ্ধোহসাধারণধর্মঃ বিশেষমপন্ঠান্ সংশেতে গন্ধাধিকরণং নিত্যং 

অনিত্যং বেতি দিক্।” 

কোন না কোন অংশে একধর্ববিশিষ্ট পদার্থে যে নানারকম 
বিপরীত তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় বা বিচারণ 

কহে ।: ইহা তিনপ্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। প্রথম, বিশেষ 

ধর্মের উপর লক্ষ্য না করিয়া কোন একটা ধর্শের সামগ্রন্ত দেখিয়া 

একপদার্ধে পদার্থাস্তরের সংশয্প; যেমন পরিষ্পন্দন ৰা বক্রগত্যাদি 

না দেখিয়৷ কেবলদীর্ঘতবাদি আককতিগত সৌসাদৃশ্ত দেখিয়াই রজ্জুতে 
সর্পের সংশয় হয়, এটা রজ্জু ন! সর্প? দ্বিতীয়, দৃষ্টিতে বস্তগত্যা 
কোন রকম ধর্মের উপলব্ধি না হুইয়াই পদার্থগ্বয়ের সংশয় উপস্থিত 

হয়) যেমন শব্দ নিত্য না অনিত্য ? তৃতীয়, কোন একটী অসা- 

ধারণ ধর্ম দেখিয়াও ফোনস্থানে বিতর্কের কারণ হইয়া উঠে ) 

যেমন গন্ধ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম, ইহা যে ক্ষিতি তিন্ন অন্য কোন 

পদার্থে নাই, এটা বিশেষরূপে অনুসন্ধান না করিয়া সংশয় হয়:যে 

ক্ষিতি নিত্য কি অনিত্য ? বা গন্ধাধিকরণ নিত্য কি অনিত্য ? 

বিচাঁরণ] (ভ্ত্রী) বি-চর-ণিচ.যুচ২টাপ। ১ বিচার, বিবেচনা । 
“জীবে ব্রহ্ম সদৈবাহং নাত্র কাধ্যা বিচারণা ।”(ভাগবত ১১৮৪২) 

২ মীমাংসাশান্্র। (হেম) 

বিচারণীয় (ব্রি) বি-চর-পিচঅনীয়র। ৯ বিচাধ্য, বিচারের 

যোগা। (রী) শান্ত্র। (হেম) 

বিচারডূ (ভ্্রী) বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ, আদালত । 

বিচারয়িতব্য (তরি) বি-চর-ণিচ-তব্য। 

বিচারের যোগ্য। 

বিচারশাস্ত্র ক্লী) মীমাংসাশান্্ব। [ মীমাংসা দেখ। ] 

বিচাঁরস্থল (ত্রি) মীমাংসাস্থল, শাস্ত্রাদির ষেস্থানে মীমাংলার 

প্রয়োজন । ২ ধন্মীধিকর্ণ, যেখানে ক্লাজপুরুষগণ প্রজার ন্ায়া" 

স্তায় বিচার করেন। 

বিচারার৫ধসম (গম (ত্রি) বিচারের জন্ত বিচারপতিবর্গের একত্ত 
সমাবেশ। 

বিচারিত (তি) ৰিচারঃ সংদাতোহস্ত ইতি বিটার ( তদস্ত 
সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ1 পা! ৫২1৩৬ ) ইতচ্। বি-চর- 

ণিচতক্ত । বিবেচিত, মীমাংসিত, নিরণীত, কল্পিত। কৃতবিচার, 

যে বিচার বা মীমাংসা করা হইয়াছে। পর্যায়-_বিল্ল, 
কিন্তু। (অমর) 

বিচারণীয়, 

শআপতকল্লেন যে। ধর্মং কুরুতেহনাপদি ছিজঃ | 

সনাপ্পোতি ফলং তন্ত পরত্রেতি বিচারিতম্ ॥ (মন্থু ১১1২৮) 

বিচারিন্ (তরি) বিচারং কর্ত শীলোহন্ত বিচার-পিনি | বিচার- 
কারী, বিচারকর্তা, কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণবর্তী!। | 

বিচারু (পুং) শ্রীরষের পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০৬১৯) 

বিচার্ধয (ত্রি) বিচর-পিচষৎ। বিচারণীয়, বিচার করিবার 

যোগ্য, বিবেচ্য । 
প্ডাঃ-স্ৈলাং হৃিদয়ামাদায় বিজনে বনে। 

পরিত্যজাণ্ড নৈতত্তে বিচার্যযং বচনং মম ॥” ( মার্ক” ৬৯১৮ ) 

বিচার্ধ্যমাণ' (ত্রি) বি-চর-পিচ২শীনচ। বিচারণীয়, বিচার 
করিবার বিষয়, যাহার বিচার করা যাইতেছে । 

বিচাল (তরি) বি-চল-অণ। অভ্যন্তর, অস্তরাল। ( হেম) 

(পুং ) ২ সংখ্যান্তরাপাদান, পৃথকৃকরণ। 

*অধিকরণবিচালে চ দ্রব্যস্ত সংখ্যান্তরাপাদানে গম্যমানে যথা 

একং রাশিং পঞ্চধা কুরু।* ( পাণিনি ৫1৩৪৩ ) 

বিচালন (ক্লী) বিশেষেশ চালনং, বা বি-চল-পিচংল্যুট ॥ 
বিশেষরূপে চালন। (রামায়ণ ৩1৪1৯ ) 

বিচালিন্ ( ত্রি)বি-চল-ণিনি। বিচলনশীল, চঞ্চল । 

বিচাল্য (ক্রি) বি-চল-গ্যৎ। বিচালনীয়। বিচলনযোগ্য, 

বিচগনার্হ। 

বিচি (পুংস্ত্রী) বেবেক্তি জলানি পৃথগিব করোতি বিচ 

(ইগুপধাৎ কিৎ। উপ ৪1১১৯) ইতি ইন্ সচ কিৎ। ১ বীচি, 

তরঙ্গ। ( অমরটাকা ভরত ) 
বিচিকিৎমন (ক্লী ) বিচিকিৎসা, সনোহ। 

বিচিকিৎসা (স্ত্রী) বিচিকিৎসনমিতি বি-কিত২সন্-অ, টাপ্। 

সন্দেহ। 
পতুভ্যং মদ্িচিকিৎসায়ামাস্মা মে দর্শিতোইবহিঃ । 

নালেন সলিলে মুলং পুক্করস্ত বিচিন্ব তঃ 1” (ভাগবভ ৩1৯৩৭) 

বিচিকীধিত (ব্রি) পরহিতেচ্ছাযুক্ত'। 

বিচিৎ (তরি) বিচিম্বস্তি বি-চিত-ক্কিপ,। বিবেকদ্বারা চয়নকারী | 

"অন্মাকোহসি শু্রন্তেগ্রহো বিচিতত্বা” (শুরুষজু” ৪81২৪) 

প্বিচিতঃ বিচিন্বস্তীতি বিচিতঃ বিবেকেন চয়নস্ত কর্তারঃ, (মহীধর) 

বিচিত (ত্রি) বি-চি-ক্ত। অথিষ্ট যাহা অন্বেষণ কর! 

হইয়াছে । 

বিচিতি (ত্ত্রী) ১ বিচার। ২ অনুসন্ধান। 

বিচিত্ত (ব্রি) দৃষ্ট। অন্তৃত। 
বিচিত্য (তরি) অন্থসপ্ধেয, বিচারযয। 

বিচিত্র (জ্লী) বিশেষণ চিত্রমূ। ১ কর্ষ,রবর্ণ। ( শবরত্বা”) 

২ করব রবর্ণ বিশিষ্ট, নানীবর্ণযুক্ত । ৩ আশ্চ্। 



“ছুহিতা বিদেহতর্ত,দ্দীশরথের্ভামিনী সীতা । 
বধমাপ রাক্ষদীনাং বিধেবিচিত্রা গতিবৌধ্য। ॥? 

( উপদেশশতক ৩৩) 

৪ রমা, সুন্দর, বিস্ময়কর | ( পুং ) ৫ রৌচ্যমনথর পুত্রবিশেষ। 
( মার্কগ্েয়পু” ৯৪।৩১ ) ৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ । লক্ষপণ-_ 

শবিচিত্রং তথ্বিরুদ্বন্ট ক্লুতিরিষ্টফলায় চেং।” 

( সাহিত্যদর্পণ ১০।৭২২) 

যে স্থলে অভিলধিত ফলসিদ্ধির জন্ বিক্ষদ্ধকার্য্ের অনুষ্ঠান 
কর! হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হইবে । উদ্রাহরপ-_ 

*প্রণমত্যুন্নতিহেভোর্জীবনহেতোবিমুঞ্চতি প্রাণান্। 

ছুথীয়তি সুথহেতোঃ কো! মূঢ়ঃ সেবকাদন্তাঃ ॥* 

( সাহিত্যদর্পণ ১০৭২২) 

উন্নতিহেতু প্রণাম করিতেছে, জীবনহেতু জীবনজনগ 

করিতেছে, সুখের জন্য হুঃখভোগ করিতেছে, সুতরাং সেবক 

ভিন্ন আর কে মূঢু আছে। এইস্থলে উন্নতির জন্য প্রণাম ণত 

হওয়া এবং স্থখের জন্য দুঃখতভোগ ও জীবনের জন্য প্রাণভ্যাগ 

অভিলধিত ফলসিদ্ধির জন্য ইত্যাদি বিরুদ্ধ বিষয়ের বর্ণন হওয়ায় 

এইস্থলে বিচিত্রালঙ্কার হইল। যেস্ুলে এইরূপ ৰিরুদ্ধবিষয়ের 

বর্ণন হইবে, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়। 

বিচিত্রক (পুং) বিচিত্রাণি চিত্রাণি বশ্মিন্, বহুত্রীহী কন্। 
১ ভূর্জবৃক্ষ । (রাজনি”) ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ অশোকবৃক্ষ। 

( বৈগ্ভকনি”) বিচিত্র স্বার্থে কন্। ৪ বিচিত্র। 

বিচিত্রকথ [ত্রি) বিচিত্র! কথা যন্ত্র। 

বিচিত্রকথাবিশিষ্ট। 

বিচিত্রতা (ত্ত্রী) বিচিত্রস্ত ভাবঃ তল্টটাপ,। বিচিত্রের ভাব 
বা ধর্ম, বৈচিত্র্য । 

বিচিত্রদেহ (পুং) বিচিত্রা দেহা যন্ত। ১ মেঘ। ( শবচ”) 

(ত্রি)২ আশ্চধ্যশরীর। ৩ নানাবর্ণদেহ। 

বিচিত্ররূপ (তরি) বিচিত্রং রূপং যন্ত। আশ্র্যারূপবিশিষ্ট, 

আশ্চধ্যরূপ। 

বিচিত্রবর্ষীন্ (তরি) বিচিত্রং বর্ষতি বৃষ-ণিনি। আশ্চর্য বর্ষণ- 
শীল, অতিবর্ষী। 

বিচিত্রবীর্ঘ্য (পুং) বিচিত্রাণি বীর্যাণি যস্ত। চন্ত্রবংশীয় রাজ- 

বিশেষ । শাস্তন্থরাজার পুক্র। মহাতারতে লিখিত আছে,__কুরু- 

বংশীয় রাজা শান্তনু গঙ্ধাকে বিবাহ করেন । গঙ্গার গর্ভে ভীব্ষের 

জন্ম হয়। একদ! রাজ! শান্তনু সত্যবতীর রূপদর্শনে বিমোহিত 

হন। ভীম্ম পিতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আজীবন ব্রহ্গ- 

চর্যের প্রতিদ্রা করিয়া সত্যবততীর সহিত তাহার বিবাহ দেন। 

সত্যবতী গন্ধকালী নামে প্রন্লিত্ধ ছিলেন। পূর্বে গ্বত্য- 

আশ্চধ্যকথাযুক্ত, 

সপ পপ ৯. কস শা ০ 

বতীর কন্ঠাকালে পরাশর. হইতে গর্ভ হওয়ায় এক পুত্র হয়, 
পুত্র দ্বৈপারন নামে খ্যাত। পরে শাস্ত্র ওরসে চিত্রাঙ্গগ ও 

বিচিত্রবীধ্য নামে ছুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্ত যৌবনকালে 
গন্ধর্বকর্তৃক হত হন। বিচিত্রবীর্ধ্য কৌশল্যা-গর্ভসন্ভূতা কাশীরাজ- 

হৃহিতা অন্বিক! ও অস্বালিক! এই দুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। 

কিন্ত বিবাহের কিছুদিন পরে সন্তান না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তখন যাহাতে শান্তনূর বংশ লোপ না হত, এই জন্ত 
সত্যবতী স্বীয় পুত্র ছ্বৈপায়নকে শ্বরণ করিলেন । দৈপাঁন 

তথার উপস্থিত হইলে সত্যবতী কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বিচিত্র- 
বীর্য নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার ক্ষেত্রে 
তুমি পুত্র উৎপাদন কর। তখন ঘৈপায়ন মাতার আদেশে যথা- 

কালে ধৃতরাষ্ট্, পাও ও বিছর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। 

(ভারত আদিপ” ৯৫ অণ” ) 

বিচিত্রবীর্য্যসূ (ত্র) বিচিতরবী্্ স প্রহজননী। সত্যবতী। 
বিচিত্রা (ন্ত্রী) বিচিত্রং নানাবিধবর্ণমন্ত্স্তা ইতি অশ আদিতা- 

দচ. স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মৃগের্ববার । (রাজনি”) ২ বিচিত্রবর্ণ- 

বিশিষ্টা। 

বিচিত্রাঙ্গ (তরি) বিচিত্রাণি অঙ্গানি,যস্তা। ১ ময়ূর । (শবরত্বা) 

২র্যাপ্র। ( শব্চ' ) ৩ আশ্চর্ধ্য শরীর । 

বিচিত্রাগীড় (পুং) বিদ্কাধর বিশেষ । (কথাসঙ্লীৎসা” ৪1৮১১৫) 

বিচিত্রিত (তরি) বিচিত্রমস্ত জাতমিতি তারকাদিত্বাদিতচ. | 
নানাবর্ণযুক্ত, বিবিধবর্ণবিশিষ্ট। 

“আসনং সর্বশোভাট্যং সদ্ত্বমণিনির্দিতম্। 

বিচিত্রিতঞ্চ চিত্রেণ গৃহাতাং শোভনং হরে ॥* 

(ব্রহ্মবৈবর্তপু” শ্রীরকফজন্মখণ্ড ৮অ* ) 

২ আশ্চর্যজনক | “অলব্কতস্্ স গিরিননানূপৈববিচিত্রিতৈঃ” 

'আশ্চধ্যজনকৈত্ব্যতূবিত ইত্যর্থঃ।' 

বিচিভ্তন (ক্লী) বিবেচন, বিচার। 

*ও্ধদেহিকধন্ঘ্াণামাসীদ্যুক্তে! বিচিন্তনে |” (মহাভারত ) 

বিচিস্তনীয় (ত্রি) বি-চিত্তি“অনীয়র। বিচিস্ততব্য, বিবেজ্জ, 
বিশেষ প্রকারে চিন্তার যোগ্য। 

বিচিস্ত] (ত্ত্রী) বিশেষপ্রকারে চিন্তা । 
*অশ্মাকস্ত বিচিন্তেয়ং কথং সাগরলজ্যনম্।”্(রামায়ণ 8৬২1৩) 

বিচিন্তিত (ত্রি) ১ বিশেষ রকম চিন্তিত। ২ বিশেষ চিন্তার 
বিষয়ীভূত | 

বিচিন্তিতৃ (ব্রি) বিবেচক। 
*কামানামবিচিন্তিতা” (ভারত উদ্যোগ ) 

বিচিন্ত্য (ত্রি) বি-চিত্তি-ষৎ। বিচিন্তলীয়। বিশেষপ্রকারে 

চিন্তার যোগ্য, চিন্তার বিষয়। “কিমত্র বিচিত্ত্যম্ 



বিচি (তরি) বি-চিত্তি-শানচ। যাহা চিন্তিত হইতেছে, 

যাহার চিন্তা করা যাইতেছে । 

বিচিন্বৎক (ক্রি) বি-চি-শতৃচ, স্বার্থে কন্। বিচয়নকারী, 

সংগ্রহকারী, অনুসন্ধিৎস্, যে পৃথক্ পৃথক্ ভাঁবে একটা একটা 

করিয়া সংগ্রহ করিতেছে। 

বিচিলক (পুং) প্রাণহর কীটভেদ। ( স্থশ্রুত কল্প ) 

বিচী (স্ত্রী) বিচি (কৃিকারাদিতি ) ডীষ,। তরঙ্গ, চলিত ঢেউ। 

বিচীরিন্ (ত্রি) চীরহীন। 

বিচুর্ণন্ (ক্লী) অবধূলন। (ভাবপ্র” মধ্য” খ*) বিশেষ প্রকারে 

চর্ণ করা। 

বিচুণিত (তরি) খণ্ডবিখগ্ডিত, যাহা গুড়া হইয়াছে। 

বিচুর্ণীভূ (স্ত্রী) ূর্ণীভ। ( বৃহদারণ্যকে শাঙ্করভাষ্য ) 

বিচুলিন্ ( ব্রি) চূড়াধারী। 

বিচ্ৎ (স্ত্রী) বিমুক্ত, যাহাকে যে কোন রকমের বন্ধ হইতে 

মুক্তিদধান করা হইয়াছে। 

শৃদন্ত সংচ্তং বিচ্তমভিষ্য ইন্দুঃ সিষভ্তযযবসং ন হধ্য:? 

( খক্ ৯/৮৪।২ ) “বিচ তমন্ত্রার্দিভিছ্ুখৈর্বা বিসুক্তং কণন্নভিতো 

যাগায় সিষক্তি সেবতে। যথা হুর্যো। বিচতং তমোভিবিমুক্তধ 

লোকং কুর্বন্নষসং সেবতে তদ্বৎ।” ( সায়ণ ) 

বিচেতন (ব্রি) অচ্গেতন, চৈতন্তশৃন্, অবিবেকী। 

বিচেতয়িতৃ (ব্রি) অজ্ঞান) অবোধ। 

বিচেতৃ (ত্রি) অবোধ, অজ্ঞান। 

বিচেতব্য (তরি) বি-চিত্তক্। বিচয়নীয়, যাহা পৃথক পৃথক্ 

ভাবে এক একটা ক্রি! সংগ্রহ করা হয়। 

দইক্ড্রিয়াণি চ কর্তা চ বিচেতব্যানি ভাগশঃ।” ( মহাভারত ) 

বিচেতস্ (তরি) ৰিগতং বিরুদ্ধং ব চেতো যন্ত। বিগতচিত্ত। 

দ্ব্যনদৎ গুমহাপ্রাণো যেন লোক! বিচেতস:॥” (ভাগবত ৬।১১।৬) 

২ বিরুদ্ধচিত্ত, ছুষ্টচিত্ত, পর্ধ্যায়-দুর্মনস্, অন্তন্নস, 

বিমনস্। (হেম) 

"যে চান্ত সচিবা মন্দাঃ কর্ণসৌবলকাদয়ঃ | 

তে তস্ত ভুয়সো! দোষান্ বদ্ধয়স্তি বিচেতসঃ ॥” 

( মহাভারত ৩৪৯।১৭ ) 

বিশিষ্টং চেতো! যন্মার্দিতি চ বা। বিশিষ্টজ্ঞান হেতুভূত, 

যাহ! হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায়, যাহার কাধ কলাপ দৃষ্ান্তে 

কোন বিষয়ের বিশেষ জান জন্মে 

পতমিৎ পৃণক্ষি বন্গুনা ভবীয়সা দিদ্ধমাপে। যথাভিতো 

বিচেতসঠ” (খক্ ১৮৩১) “বিচেতৃসঃ বিশিষ্টজ্ঞানহেতুভূতা 

আপো ঘথা অভিতঃ সর্বাস্থ দিক্ষু সিং সমুদ্রং পৃরয়স্তি 

তত্বৎ।, (সায়ণ ) | 

[ ৫৮ ] 
বিশিষ্টং চেতো 

যাহার উত্তম জ্ঞান আছে। *শ্্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে 

বিচেতসঃ।৮ € খক্ ১৪৫২) 

“হে অগ্নে নিচেতসো বিশিষ্টপ্রজ্ঞান! দেবাঃ, (সায়ণ) 

বিচেয় (ব্রি) বি-চি-যৎ। বিচয়নীয়। বিচেতবৎ, অনুসক্ো, 
অন্বেষণের যোগ্য। 

বিচেষ্ট (তরি) ১ চেষ্টারহিত, যাহার কোন চেষ্টা নাই, চেষ্টাশূন্ । 

২ বিরুদ্ধ চেষ্টাশীল, যে বিকদ্ধ চেষ্টা করে। 

বিচেষ্টন (ক্লী) বিরুদ্ধ চেষ্টা বেলবদ্বিগ্রহাদিবিষয়ে)। (মাধবনি?) 

বিচেষ্টা (স্ত্রী) বিশেষরপ চেষ্টা। 
বিচেষ্টিত (ত্রি) বিশেষেণ চেষ্টিতং গতির্যস্ত। ১ বিগত। 

বিশেষেণ চেষ্টিতঃ ঈহিতঃ ইতি। ৯ বিশেষ চেষ্টাযুক্ত। (মেদিনী) 

বিগতং চেষ্টিতমন্তেতি । ৩ চেষ্টাশৃন্য । (ক্রী) বি-চেষ্ট- 

ভাবে ক্তঃ| ৪ বিশেষ চেষ্টা। 

“উরক্রমস্তাথিলবন্ধমুক্তয়ে 

সমাধিনানুস্মর তদ্দিচেষ্টিতম্।” 
( ভাগবত ১৫1১৩ ) 

৫ বিবর্তন, অঙ্গপরিবর্তন | ৬ ব্যাপার, ক্রয় । ৭ অন্বেষিত। 

বিচ্ছ, ক ত্বিষি। ইতি কবিকক্পদ্রম: (চুরা” পর অক” সেট ) 

ক বিচ্ছয়তি ত্বিষি দীপ্তো ইতি দুর্গাদাসঃ | 

বিচ্ছ, শ গতৌ কবি”ক'দ্র” (তুদা” পর” সক" সেট) বিচ্ছায়তি, 

বিচ্ছায়তে আয়্তত্বাদুভয়পদ্মিতি বোপদেবঃ। পক্ষে বিচ্ছতি। 

শ বিচ্ছতী, বিচ্ছস্তী। ইতি ছগাদাস:। 
বিচ্ছাত্রক ( পুং) স্ুনিষগ্রক শাক, চলিত শুশুনি শাক। (জয়দত) 

বিচ্ছন্দ ( পুং ) প্রাসাদ, মন্দির, বহুতল গৃহ। 

বিচ্ছন্দক (পুং ) বিশিষ্টশ্ছন্দোহভিপ্রায়োহত্র, বিশিষ্টেচ্ছানির্শিতে 
ব৷ হতি বি-ছন্দ-্বার্থে কন্। ঈশ্বরসন্পপ্রতেদ, দেবালয়ভেদ |, 

অমরটীকায় ভরত এতদ্বিষয়ক সাঞ্চকৃত লক্ষণ এইরূপ উদ্ধৃত 

করিয়াছেন,. 
*উপযুর্ণপরি যদ্গেহং তথিচ্ছন্দকসংজ্ঞকম্।” (ভরত ) 

উপরি উপরি ( দ্বিতল ভ্রিতলাদিরূপে ) যে গৃহ নিশ্মীণ করা 

যায়, তাহার নাম বিচ্ছন্দক। 

বিচ্ছন্দস্ (ব্রি) ১ ছন্দোহীন। (ভ্ত্রী)২ ছন্দোবৃত্রভেদ। 
বিচ্ছার্দ (পুং) সমুহ, রাশি। 

বিচ্ছর্দক ( পুং ) বিচ্ছনদকার্থক। (রায়মুকুট ) 

বিচ্ছদ্দিক। (পুং ) বমন। (রাজনি” ) 

বিচ্ছল (পুং) বেতসলত] ৷ (রত্বমালা ) 

বিচ্ছায় (ব্লী) পক্ষিণাং ছায়া। (অমর) সমাসে ঝটাস্তাৎ গরাৎ 

ছায়া ব্লীবে শ্তাৎ স1 চেৎ বহূনাং সম্বদ্ধিনী স্তাৎ। যথা বীণাং 



বিচ্ছেদ 

পক্ষিণাং ছায়া বিচ্ছায়মিতি। ( ভরত ) ১ পক্ষীদিগের ছায়া। 

পবিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবস্তো গচ্ছন্তঃ সাধুহংসকৈঃ।” 
( ভাঁগবত ১০১২৮ ) 

" (ত্রি) বিগতা ছায়া যন্ত। ২ ছায়ারহি ত, ছায়াশৃন্ত, দেব- 
দানবাদি। বিগত! ছায়া কান্তি্স্ত। ৩ কাস্তিরছিত, শ্রীহীন, 

বিশ্রী, কমনীয়তা শৃন্ত | 

“বিলোক্যোদধিগ্নহদয়ো বিচ্ছারমনূজং নৃপঃ|* ভোগ” ১/১৪।২৪) 

(পুং) বিশিষ্টা ছায়া কাস্তিধন্ত ইতি। ৪ মণি। (ভরত ) 

৫ ছায়ার অভাব। 

বিচ্ছায়তা (ত্ত্রী) কান্তিহীনতা। ( কথাসরিৎ ১৯১১৩) 
বিচ্ছিত্তি (স্ত্রী) বি-ছিদৃ-ক্তিন্। ১ অশরাগ। ২ বিচ্ছেঘ। 
“লোভো ধন্মক্রিয়ালোপঃ কন্মণামপ্রবর্তিনম্। 

সতসনাগমবিচ্ছিত্তরস্িঃ সহ বর্তনম্ ॥” (কামন্দকীয়নী” ১৪।৪৪) 

৩ হারভেদ। ( মেদিনী ) 9 ছেদ, বিনাশ । ( ত্রিকা? ) 
"রিনকববথণাপবিচ্ইভয়েইল্যুগ্ধ তং চলক্ছু্গং |” 

(বৃহত্সং ১২৬) 

৫ গেহাবধি, গৃহভিভ্তি। ( হেম ) ৬ বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা । 

"অনুমানন্ত বিচ্ছিত্তা। জঞানং সাপ্যন্ত সাধনাৎ ॥” 

( সাহিত্যদর্পণ ১০।৭১১ ) 

৭ স্্ীনিগের স্বাভাবিক অলঙ্কারবিশেব । “আকল্পকম্পসাপ্লাপি 

বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপৌধক্কৎ ৮ ( উজ্জলনীপমণি ) 

সাহিত্যদর্পণ মতে-_পস্তোৌকাপ্যাকপ্পরচনা বিচ্ছিওঃ কান্তি 

পোষকৃৎ।” (সাহিত্যবর্পণ ৩১৮ ) 

৮ চমত্কার । ৯ বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা । ( পুং ) ১০ কষায়। 

বিচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-ছিদ্-ক্ত। ১ সমালব্ধ। ২ বিভক্ত। ( মেদিনী ) 

“্যদন্তর্ব্িচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।” (€ শকুন্তলা ১ অন্ধ ) 

৩ কুটিল। (হেম) ( পুং) ৪ বালরোগবিশেষ। 

৫ গভীর স্যোত্রণ, অত্যন্ত গর্ভযুক্ত কাটা ঘা। (বাগ্ভট ) 

বিচ্ছু, অতি বিষধর বৃশ্চিকভেদ, কাকড়া বিছা । 

বিচ্ছুরিত (ব্রি) খি-ই্র-ক্রু। অন্থুলিপ্ত, অরক্ষিত, অন্ুরঞ্জিত। 

বিচ্ছেতৃ (খ্রি) বি-ছেদ্-ত6১। বিচ্ছ্দেকর্তা, বিচ্ছেদকারী। 

বিচ্ছেদ (পুং) বি-ছিদ্-ঘঞ২। ১ বিয়োগ, বিরহ, ভেদ, বিভাগ, 

পার্থক্য । "কান্তায়াঃ কাস্তবিচ্ছেদো মরণাদ্তিরিচ্যতে |” 

( ব্রঙ্বৈবর্তপুরাণে গণপতিখণ্ড ) 
২ লোপ। 

পনুনং মত্তঃ পরং বংস্তাঃ পিওবিচ্ছেত্দর্শিনঃ।* (রঘু ১ সর্গ) 

বিচ্ছেদক (তরি) বি-ছিদ-ঘল্। বিচ্ছেদকারক, যিনি বিচ্ছেদ 

করেন। 
ধিচ্ছেদন (ক্রী ) বি-ছিদ্-লুউ,। বিচ্ছেদ । 
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বিচ্ছেদিন্ (তরি) বিচ্ছেত্ং শীলং যস্ত বি-ছিদ-ণিনি। বিচ্ছেদ- 
কারক, বিচ্ছেদ করিবার ক্ষমতাশীল। 

বিচ্ছেগ্য (তরি) বি-ছেদ-যৎ। বিচ্ছেদের যোগ্য, যাহার বিচ্ছেদ 
বা বিভাগ করিতে হইবে। 

বিচ তাড়ক (দেশজ ) বৃদ্ধারক। 

বিচ্যুত (ধ্রি)বিত্যু-ক্ত। ১ বিগত। বি-ট্যত২ক। ২ বিক্ষরিত, 
বিস্তন্দিত, ভ্রষ্ট, পতিত, স্মলিত। 

বিচ্যুতি ত্ত্রী) বি-চযু-ক্তিন্। ১ বিয়োগ, বিশ্লেষ। 

“সোহগি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্ধে নিব্বিরমানসঃ । 

মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকাখকম্ ॥” ( দেবীমাহাত্মে ) 
২ পতন, ভ্রংশ, খখলন, ক্ষরণ। 

। বিছ্টী, (দেশজ ) বৃশ্চিকালী নামক ক্ষুপ (বশেষ। ইহা পাতা 

বা ডাটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাট। (শুক বা ছুল ) শরীরের কোন স্থ/৪ন 

লাগিলে প্রায় বিছাব দংশনের হ্যায় যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্ত বিচার 

দংশনের ন্যায় ইহার প্রতিকারের আশু ফলপ্র্দ বিশেষ কেন 

উপায় দেখা যায় না, তবে তৎক্ষণাৎ টাটকা! সরিষার তৈল 

মাথিলে যন্ত্রণার কতকটা শান্তি হইতে পারে। 

বিছন, (দেশজ) পাতন। যেমন মাছুর বা সপ বিছাইনে 

হইবে। কখন কথন উত্তম মধ্যম প্রহার দ্বার! শুয়াইয়৷ দেওয়াও 

বুঝায়। যেমন লোৌকট। মেরে পাটবিচি বিছিয়ে দিয়েছে। 
বিছা) (দেশজ ) বৃশ্চিক । [বৃশ্চিক দেখ] এই কাটে দংশন করিবা- 

মাত্র তথায় যারপর নাই যস্থণা হয়। কিন্ত যদি তখান আবার 

সেইস্থানে নরমূত্র প্রক্ষেপ করা যায়, তৎক্ষণাৎ আগুনে জল 

পড়ার স্ায় সেই অসহা যন্ত্রণা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। 

বিছান (দেশজ ) পাতা, পাতন। 

বিছানা (দেশজ) শোয়া বসার উপণুক্ত গিনিষবিশেষ । শয্যা, 

আস্তরণ গ্রভৃতি। 

বিছ ড়ান ( দেশজ ) নাড়াচাড়া, এলোথেলো করা । 

বিজ. বেকে। অবা” হ্বা" উভ" অক” অনিট্। বেক ইতি 
পৃথক্তে। । লট্ বেবেক্তি, বেবিক্তে মূর্খাৎ পাগুতঃ পৃথক্স্তাঁ 

দিত্যর্থঃ। লুউ্ অবিজৎ, অবৈঙ্ষীৎ। লুট বেস্তা । 

বিজ, তী কম্পে রুধা” পর” অক” সেটু। লট্ বিনক্কি লুট, বেজিতা, 
আনড়নিষ্টঃ ক্তঃ বিগ্নঃ। 

বিজ ভীকম্পে। ভুদা” আত্ম” অক" সেট,। লট, বিজতে, লুষ্ট, 

বেজিতা । নিষ্ঠায়ামনিট, তয়োস্তম্ত নঃ বিগ্লঃ। দ্বাবর্থো ৷ । 
( হর্গাদাসঃ ) 

বিজ বিজ (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শবাভেদ, বিড়বিড় শব্খ। 

১ কর্দদমযুক্ত স্থান। যেমন স্থানট! পোকায় বিজ.বিজ. ক'রছে। 

বিকীর্ণ শব্দার্থ । 
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বিজয় 

বিজকুচ্ছ ( দেশজ ) বিজাতীয় কুৎস! । 

বিজগ্ধ (তরি) খাওয়া, গিলে ফেল] । 

বিজগ্তুপ (ত্রি) কাণে কাণে ফিদ্ ফিন্ করিয়! কথা বলা। 

বিজট (ত্রি) জটারহিত, জটা শৃন্ত। 
বিজট1 (দেশজ) স্ত্রীলোকের 

চলিত বাজু। 

বিজন (তরি) বিগতো জনো যম্মাৎ। নির্জন। 
বিবিক্ত, ছন্ন, নিঃশলাঁক, রহঃ) উপাঁংশু। (অমর) 

ততো ভীমো। বনং ঘোরং প্রবিষ্ত বিজনং মহৎ ।* 

€( মহাভারত ১।১৫২।১৫ ) 

বিজনতী (ত্ত্রী ) জনশূন্ততা, জনরাহিত্য । 

বিজনন (ক্লী) বি-জন-লুযুট। প্রসব, উৎপত্তি, জন্ম, 
উদ্তব। (হেম) 

বিজম্মন্ (তরি) বিরুদ্ধং জন্ম যন্ত। ১ জারজ, বিজাত, অনুজাত, 
বিরুদ্ধজন্মবিশিষ্ট । ২ বিরুদ্ধজন্ম । ( পুং ) ও বর্ণসঙ্করজাতিভেদ। 

“বৈশ্ঠাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ স্থধস্বাচাধ্য এব চ। 

কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥”* ( মস্ু ১০।২৩) 

বিজন্যা। (স্ত্রী) গর্ভধারিণী। (পারস্করগৃহ্* ২৭) 

বিজপিল (ক্লী) পঙ্ক, কর্দম। 
পপিচ্ছলং স্তাৎ বিজপিলং পঙ্কঃ শাদে নিষদ্বরঃ।” ( হুলাযুধ ) 

বিজয় (পুং ) বি-জি-ভাবে অচ্। ১জয়। 
“স্বধর্থো বিজয়ন্তস্ত নাহবে স্তাৎ পরান্মুখঃ 

শস্ত্রেণ বৈশ্ান্রক্ষিত্বা ধর্ঘাসংহারয়েছ্বলিন্॥” (মন্ত্র ১৯১১৯) 

২ অর্জ্ন। অর্জুনের অনেক গুলি নাম, তন্মধ্যে একটা নাম 
বিজয়। মহাভারতের বিরাটপর্কে লিখিত আছে, বিরাট রাজকুমার 

উত্তর যখন গো-রক্ষার জন্য কৌরবগণসহ যুদ্ধ করিতে যান, তখন 

অঞ্জুন বৃহন্নলারূপে তাহার সারথ্যগ্রহণ করেন। কাধ্যগতিকে 

বৃহম্বলা তখন উত্তরের নিকট আত্মপরিচয়দানে বাধ্য হন। 
উত্তর অর্জুনের সমস্ত নামের সার্থকত৷ জিজ্ঞাসা করেন। 

অর্জুন ভখন তাহার অন্তান্য নামের উৎপত্তি-পরিচয় দিয়া শ্বীয় 
অন্যতম বিজয় নামের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, আমি 
রণদুন্মদ শক্রসৈন্যের সংগ্রামে অভিগমন করি, কিন্তু তাহাদিগকে 

পরাজিত না! করিয়৷ কিছুতেই প্রত্যাবৃন্ত হই না, এইজন্য 
সকলের নিকট আমি বিজয় নামে পরিচিত। 

“অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যণহং যুদ্ধহুম্্দান্। 

নাজিত্বা৷ বিনিবর্তামি তেন মাং বিজয়ং বিুঃ॥” 

( মহাতারত ৪18৪২1১৪ ) 
বিখ্যাত-বিজয়নাটকে বিলক্ষণ সার্থকতার সহিত অর্জুনের 

বিজয় নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

উর্ধবাহুর দ্মলম্কারভেদ, 

পর্যায়-_ 
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পপ 

] বিজয়ক্ষেত্র 

“ইতে! ভীমঃ ক্ুরো নৃপতিসহজম্মানমবধীৎ। 

ইতঃ কুদ্ধো৷ বৎসং ব্যথয়তি শরৌঘেণ বিজয়ঃ। 
ন মে চেতঃস্সৈর্যং দ্রঢ়য়তি সথে কুত্র গমনং। 

বিধেয়ং তদ্ক্রুহি ত্বমসি সদসদ্বাক্যবিষয়ঃ ॥” ( বিজয় ২অঃ) 
৩ একবিংশতীর্থস্করের পিতা । ৪ জিনবলভেদ, জৈনদিগের 

শুরুবলগণের মধ্যে একতম। ৫ বিমান। ( হেমচন্ত্র) ৬ যম। 

( শবচ) ৭ কন্ধিপুত্র। ( কন্ধিপুরাণ ১৩ অঃ) 

৮ ভৈরববংশীয় কল্পরাজপুত্র। ইনি কাশীরাজ নামে খ্যাত। 

প্রসিদ্ধ খাগডববন ইনিই প্রস্তত করেন। কালিকাপুরাণে 

লিখিত আছে, স্ুমতির পুত্র কল্প, কল্সের পুত্র বিজয়। বিজয় 
রাজ! হইয়া প্রবলগ্রতাপে পাধিবদিগকে পরাজয় করেন। 

ভারতীয় সকল রাজ্য তাহার করায়ত্ত হয়। পরে ইন্দ্রের 
আদেশে তিনিই শতযোজনবিভ্ৃত খাগববন প্রস্তত 

করেন। এই বনই অগ্নির তৃপ্তির জন্ত অঞ্জুন দগ্ধ করিয়া- 

ছিলেন।* (কালিকাপুরাণ ৯ অঃ) 
৯ বিষুণর অনুচরবিশেষ | 

“বিষ নুচরাশ্চগ্ প্রচণ্জয়বিজয়াদয়ঃ+ (ভরত ) 

১০ চুঞ্টুর একপুত্র | ১১ জয়পুত্রভেদ। ১২ সঞ্জয়ের একপুত্র ॥ 

১৩ জয়দ্রথের পুত্রভেদ্ । ১৪ আদ্ব,বংশীয় নৃপতিভেদ । ১৫ সিং- 

হলে আধ্য সভ্যতাপ্রবর্তক এক রাজকুমার । [বিজয়সিংহল দেখ] 

১৬ শুভ মুহূর্তভেদ। ১৭ যষ্টিসংবৎসরের প্রথম। 

বিজয়ক (ত্রি) বিজয়ে কুশলঃ বিজয়-কন্। জয় করিতে পটু। 
বিজেতা, বিজয়নিপুণ। 

বিজয়কণ্টক (পুং) বিজয়ে কণ্টক ইব। 

বিজয়ের বাধাজনক, জয়ের প্রতিবন্ধক । 

বিজয়কুঞ্জীর (পুং ) বিজয়া যঃ কুগরঃ | রাজবাহ হস্তী, রাজার 
বহনকারী হস্তী। (ত্রিকা”) ২ যুদ্ধ হস্তী, যাহার পৃষ্ঠে জয়- 

পতাকা থাকে। 

বিজয়কেতু (পুং) ১ বিজয়ধবজ।, জয়পতাকা। ২ বিদ্যাধর 

রাজপুত্রভেদ । 

বিজয়ক্ষেত্র (ক্লী) ১ বিজয়স্থল। ২ উড়িষ্যার অন্তর্গত প্রাচীন 
স্থানভেদ। 

বিজয়বিপ্রকারী, 

পাশপাশি পপি সি পা পপ পিপিপি শিশি 

ক প্হুমতেরভবৎ কল্পঃ সুতঃ লত্যন্ত ডিত্তিমঃ। 

বিরাপন্তাভবদ্গাধির্গাধেসিজ্েইভবৎ সুতঃ ॥ 

তেষাং কল্লোধভবদ্রীজ| কল্পাত্ত ফজয়োইভবৎ | 

যে ধিজিত্য ক্ষিতিং সর্ববাং পাধিবান্ ভূরিতেজসা ॥ 

শক্রম্যানুমতে চক্রে খাণ্ডবং শতযোজনম্। 

হৎ সব্যসাচীহাদ্রহৎ গ| ওুপুত্রঃ প্রতাপবান্।"(কালিকাপু* ৯* অ:) 



বিয়গুপ্ড 
পিপি ও পপ ০৯ এ ্ ৭ 

৪০০৬০ করসে 

বিজয়গড়, যুক্প্রদেশের আলীগড় জেলার অন্তর্গত একটা 
কৃষিপ্রধান নগর। ভূপরিমাণ ৪১ একার । আলীগড় সহর 
হইতে ১২ মাইল ও সিকন্ত্রা হইতে ১* মাইল দুরে অবস্থিত। 

' এখানে স্কুল, ডাকঘর ও একটা প্রাচীন ছুগ আছে। এছাড়া 
কর্ণেল গর্ডনের স্থৃতিস্তস্ত দেখা যায়। 

বিজয়গ্ুপ্ত, পূর্ব বঙ্গের এক জন প্রসিদ্ধ কবি। পক্মাপুরাণ বা 
মনসার পাঁচালী রচনা করিয়৷ ইনি পূর্ববঙ্গে জনসাধারণের 

নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবি নিজ গ্রন্থে এই রূপে 

আপনার পরিচয় দিয়াছেন-- 

“মুলুক ফতেয়াবাদ উত্তম ভুবন ॥ 

পশ্চিমে কুমার নদী পূর্বে ঘশেশ্বর | 

মধ্যেত ফুল্লশ্ী গ্রাম পঙ্ডিত নগর ॥ 
চারি বেদ পাঠ করে জতেক ব্রাক্ষণ। 

অন্ত জাতি জত আছে নিজ বিমান ॥ 

দেখিতে সুন্দর অতি অমর সমান ॥ 

জাহার প্রসারে গীত করিহে রচন.। 

লোকেত বাখানে তারে বারাণসী স্থান ॥ 

স্থান গুণে জেবা জন্মে সব গুণময়। 

ফুল্শ্রী গ্রামেতে বাস করিছে বিজয় ॥” 
ক গা খ 

“ফুলভ্রী গ্রামেতে ঘর, বিজয়গুপ্ত কবিবর, 
পল্মাবতীর ঘুচিল বিষাদ ।” 

উদ্ধৃত বচনান্ুসারে কবি ফুলশ্রী। গ্রামবাসী হইতেছেন। 

ুল্লপ্রী গ্রাম বরিশাল জেলার অন্তর্গত। এই গ্রামে আজও একটা 
বৃহৎ বাটা বিজয়গুপ্ডের বাটা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। 

তথায় কমলবনভূষিত একটা প্রাচীন সরোবর আছে। এই 
সরোবরের তীরে মনসা দেবীর একটা প্রাচীন মন্দির আছে। এ 

দেবী, বিজয়গ্ুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মুত্তি বলিয়া আজও খথ্যাত। 

আজও বহু দূর দেশ হইতে লোকে এ দেবীর পুজা দিতে আসে। 

পর্ববোপলক্ষে উত্ত বাটাতে বু লোকের পমাগম হয়। সময় 

সময় সরোবরের অপর তিন পার্থ মেলা বসিয়! থাকে। বাঙ্গাল! 

সাহিত্য শব্দে ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, বিজয়গুপ্ত ১৪*১ 

শকে পল্মাপুরাগ বা মনসামঙ্গল প্রণয়ন করেন । কিন্তু কয়েকখানি 

প্রাচীন পুথি আলোচনা করিয়া! এখন জান! যাইতেছে যে ১৪১৬ 

শকে শ্রাবণ মাস রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিনে এ গ্রন্থরচন! আরম্ভ 

হয়। এই সময় স্থলতান হোসেন শাহ গড়ের অধীশ্বর ছিলেন।* 

ক "খত শশী বেদ শশী পরিমিত শক। 

হলতান ছোসেন সাহ। নৃপতিতিলক ।” 

[ ৫১১ ] 

বিজয়চ্ছন্দ (পুং) বিজয়স্ত ছন্দো যন্মাৎ। 

বিজয়চ্ছঙ্ছ 

বিজয়গুপ্ডতের রচন! অতি প্রাঞ্জল ও মনোহর । তবে স্থানে স্থানে 

প্রাদেশিক শব্খগ্রভাব দেখ! যায়। আজও ঢাকা, ফরিদুর 

ও বরিশাল জেলায় বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল গীত হইয়া থাকে। 

বিজয়চন্দ্র কনোজের রাজভেদ। [ কনোজ দেখ ] 

বিজয়চন্তর (ব্লী) বিজয়ায় চক্রম্। জ্যোতিযোক্ত চক্রবিশেষ, 

এই চক্রের ক্রমানুসারে নামোচ্চারণ করিলে জয়পরাজয়ের 

উপলব্ধি হয় । নামোচ্চারণের ক্রম যথা--শ্বাসগ্রবেশ কালে 

লগ্মসংজ্ঞকবর্ণ ( প, ফ, ব, ভ, ম, অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ, %&, 
৯ 3, এ, এ, ও, ও ) বা শ্বরের সহিত ঘোষসংস্ঞক বর্ণের (গ, ঘ, 
উ)জ, ঝ, ঞ) ড, ঢ, ণ) ব, ভ, ম) নাম উচ্চারণ করিলে জয় 

আর শ্বাস নিগমকালে অলগ্নসংজ্কবর্ণ (ষ, ব, র, ল, হ) এবং 

অঘোষসংজ্ঞকবর্ণের (ক, খ)চ,ছ।; ট,ঠ) ত,থ) পক) 

শ, ষ, স) নাম উচ্চারণ করিলে পরাজয় হয়। * 

( নরপতিজয়চধ্যাস্বরোদয় ) 

বিজয়চুর্ণ (ক্লী) অর্শোরোগের একটা ওষধ। গ্রস্ততপ্রণালী 

এইরূপ,_শুঁঠ, পিপল, মরিচ, 'আমলকী, হরীতকী, বড়া, 

চিতা, মুখা, বিড়ঙ্গ, বচ, হিঙ্গ, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা 

দারুহরিদ্রা, চই, চিরেতা, ইন্দ্রযব, চিতার মুল, বেড়েলা, শুল্ফা, 

পঞ্চলবণ, পিপুলমুল, বেলগুঠ ও যমানী এই সকল দ্রব্য উত্তম- 

রূপে চূর্ণ করিয়া সমানভাগে মিশ্রিত করিয়৷ যথাযোগ্য মাত্রায় 

সেবন করিলে অশোরোগের উপকার হয়। ( চক্রদত্ত ) 

ঘ্বিহস্তপরিমিত 

চতুরধিক পঞ্চশত লতাযুক্ত মৌক্তিকহার, পাঁচশত চারিটা 

লতাধুক্ত ছুই হাত পরিমাণ মুক্তার মালা । দেবগণের ব্যবহাধ্য। 
ক কত শীীশি্ীল 5 আপার শ পা শী িশি শাশীশিশ্পিক পাশীপাপপি পপি তা ২০৬ পাশ সীতা কি ৯ 

"শাষণ মাদে রবিধার মনস। পঞ্চমী। 

তৃতীয় গ্রহর নিশ নিদ্র। যায় স্বামী ॥ 

০ চা ক 

আকৃষণ বলিয়! লিখিতে কেল চিত। 

ঝচিত আর্ত কৈল মনসর গীত ৪" ( বিয়গুণড ) 

ক “অথ নারতরং বক্ষে লম্পটাচাধাভাবিতম্। 

ডাঁয়়পরাজয়ো ধেন নামে।চ্চ।রণত$ স্ক,ম্ ॥ 

লয়।লগ্রধিভেদেন ঘোষঘে।ষক্রমেণ চ 

প্রবেশনির্গনাভ্যাঞ্চ ক্রমাজ্জয়পরাঞ্জায়ো ॥ 

পবর্গশ্চাপ্যকারশ্চ লগ্মাধ্যোহন্াক্ষরান্থিতঃ | 

উক্তাদন্তে হাঘর্গাদাবলগ্র। ঈরত। বুধেঃ ॥ 

ঘোবান্ত্রিচতুরে! বণাঃ নস্বয়া-সানুনানিক1:। 

অধোষ।ঃ শবস। আ.দ্য্থিতীয়াদ্যাগ্ত বর্গকে ॥ 

বারুপ্রবেশকালঃ হ্তাৎ প্রবেশ; শ্বসলিগীম£। 

নিগমাধ্যস্ততে। ডেয়ো নামোচ্চারণতে। জয়ঃ ॥” 

ক ( নদ্পতিজয়চব)।খর়েদয় ) 



বিজয়ছুর্গ [ ৫১২ ] বিজয়নগর 

মি ১১৯00 

প্নুরভূষণং লতানাং সহশ্রমষ্টোত্বরং চতুরস্তম্। গাথাইয়। তাহার মধ্যে মধ্যে অনেষগুলি গোপুর বা তোরণ 

ইন্দরচ্ছন্দো নায়া বিজয়চ্ছন্দস্তদর্ধেন ॥” ও দুর্গসংক্রান্ত অন্তান্য অক্টরালিকাদি নির্মীগ করাইয়াছিলেন্স 

( বৃহৎসংহিতা ৮১৩১) [১৯৯৮ খুষ্টান্বে দস্থ্যদলপতি অঙ্গিয়া এই স্থানকে আপনার 

অগ্টাধিক সহস্রসংখ্যক লতাযুক্ত চত্রন্ত পরিমাণ মুক্তার মালা | অধিকৃত উপকূলভাগের রাজধানী মনোনীত করিয়াছিলেন। এ 

ভইলে তাহা ইন্্রচ্ছন্দ, আর তাহার অদ্ধেক পরিমাণ হইলে সময় অঙ্গিয়া উপকুলভাগে ৩০ হইতে ৬০ মাইল পধ্যস্ত বিশ্বৃত 

বিজয়চ্ছন্দ নামে কখিত হইয়া থাকে। স্থানে স্বীয্প আধিপত্য বিস্তার করিয়/ছিলেন | | অঙ্গি,যা দেখ। | 

বিজয়ডিগিম (পুং ) অয়চন্কা। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে হুর্গবাসীরা ইংরাজনৌসেনার হপ্তে আম্ম, 

বিজয়তীর্ঘথ (লী) ভীর্থভেদ । সমর্পণ করে এবং কর্ণেল ক্লাইব বীরদর্পে নগর ও দুর্গ অধিকাধ 

বিজয়দত্ত ( পুং) কথাসবিৎসাগববর্ণিত নায়কভেদ । করেন। উক্ত বর্ষের শেষ সময়ে ইংর(জগণ ছুগভার পেশবা- 

বিজয়দশমী | বিজয়াদশমী দেখ । ] | হপ্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৮ পু্টা্ধে লমগ্র 

বিজয়ছুন্দুভি (পুং) জয়ঢাক, জয়কালে যে ঢাক বা নাগর রদ্দুগিরি জেলা বুটিশগবর্মেন্টের করতলগত হওয়ায় ছুরগাধ্যকষ 

পিটান হয়। ূ ইংরাঁজকরে আয্মসমপণ করিতে বাধ্য হন। 

বিজয়ছুর্গ, বোন্বাইপ্রেসিডেদান বভ্ুগিরি জেলার অন্তগত | বিশ্ুয়দেবা ত্ত্রী) বাজপত্রীভেদ | 

একটা বাণিজ্য প্রধান বন7। রত্রগিরি নগর হইতে এই স্থান ৃ বিজয়দাঁদশী (শ্রী) ছাদনাভেদ। [ বিজয়। দেখ । ] 

প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । অক্ষা” ১৬” ৩৩" ৪* উঃ এবং ' বিজয়নগর, মান্দ্রীজ প্রেপিডেন্সীব বেল্পরী জেণাধ অন্তর্গত 

সপ 

দ্রাঘি” ৭৩* ২২১০৮পৃঃ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এব্ধপ 

স্ন্দর ও চরবিহীন বন্দব আব কোথাও দৃষ্ট হয় না। সকল 

খতুতেই বিশেষতঃ দক্ষিণপশ্চিম মহ্থম বায়ু প্রবাহিত হইলে 

এই বন্দরে বড় ঝড় জাহাজ অনায়াসে আশ্রয় লইয়া ধাকে। 

যখন সমুদ্রবক্ষে ঝড়বাতাসেব কোন চিহ্ন থাকে না, তখন 

পোতগুলি স্বচ্ছন্দে উপকুলবক্ষেই নঙ্গর করিয়া থাকে । 

এখানে মহিবের শৃঙ্গের নানাপ্রকার খেলানা ও অলঙ্কারাদি 

প্রস্তুতের একটা বিস্তৃত কারবার আছে। বর্তমান কালে 

এ সকল দ্রব্যের বিশেষ আদর না থাকায় স্থানীয় শিল্পের 

অবসাদ ঘটিয়াছে এবং শ্রমজীবী সত্রধরগণ অন্নপায়ে উত্তরোত্তর 

ধণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। নগরের বাণিজ্য ব্যতীত : 

শুরু (09560108) বিভাগের সামুদ্রিক বাণিজ্য লইয়া এখানে 

প্রতিবৎসর ১২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী ও ১৫ লক্ষ টাকার 

মাল রপ্তানী হইয়া থাকে। | 

বন্দরের দক্ষিণে দেশভাগ পর্বতশিখরাগ্র হইয়া সমুদ্রবক্ষে 

ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, এই অগ্রমুখে পর্বতোপরি মুসলমানরাজগণ 

একটী দৃঢ়দুর্গ নিশ্মাণ করেন। সমগ্র কোঙ্কণপ্রদেশে এরূপ 

শ্রক্ষিত দুর্গ আর নাই। হূর্গের পার্খদেশে প্রায় ১০০ ফিট 

নিম্নে একটা পাব্বতীয় নদীক্রোতঃ প্রবাহিত । এ নদীপথে পণ্য- 

দ্রব্যাদি আনয়নের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। 

দর্গটা অতি প্রাচীন। বিজাপুর রাজবংশের অত্যুর্দরে 

এই ছুর্গের জীর্ণসংস্কার ও কলেবর বৃদ্ধি হয়। অতঃপর খৃষ্টয় 
১৭শ শতাবের মধ্যভাগে মহারা্গতি শিবাজী এই দুর্গকে 

দূ করিবার অতিপ্রায়ে ইহার চারিদিকে তিন থাক প্রাচীর 

একটা প্রাচীন নগব। এখন ধবংসস্তপে পরিণত একটী গণ্ডগ্রাম 

বলিয়। প্রতীয়মান হয়। অক্ষ ১৫০১৯৫৫০% উঃ এবং দ্রাঘি? 

৭৬-৩০০০% পৃঃ মধ্য । ইহাব বর্তমান নাম হাশ্ফি। বেল্লরী 

সদব হইতে ৩৬ মাইল উত্তবপশ্চিমে তু্গভদ্রা নদীতীরে 

অবস্থিত। এইস্থান পূর্বে বিজয়নগব রাজবংশের রাজধানী 

ছিল। এখনও নগরের দর্ষিণে কমলাপুর ও আনগুপ্ডি পধ্যন্ত 

প্রায় ৯ মাইল বিস্তৃত স্থানে উহার ধ্বংসাবশেব বিস্তৃত রহিয়াছে । 

পরবন্তীকালে বিজয়নগরেব রাঙ্গগণ আনগুগুতেই রাজধানী 

স্থানান্তরিত করেন। 

১৩৩৬ খুষ্টােে বল্লালরাজবংশের অধঃপতনের পর, হবিহর 

ও বুক্ধ নামক দুই ভ্রাতা হান্ফি নগর স্থাপন কারয়া যান। 

১৫৬৪ থুষ্টাব্দে তালিকোটের বুদ্ধের পর তত্বংশীয়গণ ক্রমশঃ 

প্রভাবান্বিত হইয়া এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। তদনস্তর 

প্রায় এক শতাব্ধকালে তাহারা যথাক্রমে আনগুপ্ডি, বন্ধুর ও 

চন্ত্রগিরিতে আপনাদের শাসনশক্তি অক্ষ রাখিয়া রাঁজকাধ্য 

পরিচালন] করিয়াছিলেন। অতঃপরঃবিজাপুর ও গোলকোও্ডা 

রাজবংশদ্বয়ের অভ্যুদয় বিজাতীয় শক্তিদধয়ে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত 

হয় এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিজয়নগর-রাজবংশের অধঃ- 

পতন ঘটে । [ বিগ্ভানগর শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

প্রায় সপাদদ্বিশতাব্কাল এই হান্ষি নগরে রাজপাট স্থির 

রাখিয়। বিজয়নগর রাঞজ্জগণ নগরের পরিসর বিস্তারপূর্ববক 

অসংখ্য প্রাসাদ, মন্দির ও মনোহত্ষ সৌধমালার ইহার শ্রীসম্পাদন 

করিয়া গিয়াছেন। সেই সমুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য ভ্রমণ- 

কারী 10155105 13010)8858, ও 02888: চা:৩এ৩।)০ পিখিম্নাছেন 
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যে, এরূপ ধনজন ও বীণিজ্যসমৃদ্ধিপূর্ণ নগর তৎকালে অতি 

বিরল ছিল। পেগ হইতে হীরক ও চুনি; চীন, আঁপেকজাজজিয়া 
ও কুনাবার হইতে রেশম এবং ধপবার হইতে কপুর, মুগনাভি, 
পিপুল ও চন্দন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আনীত হইত। সিজার 
ফ্রেডারিক লিখিয়াছেন, "আমি বছুদেশ ও বহু রাজপ্রাসাদ 

দেখিয়াছি, কিন্তু বিজয়নগর -রাজপ্রাসাদের সহিত সে সকলের 

তুলনা হইতে পারে না। এই প্রাসাদে প্রবেশার্থ নয়টা দ্বার 

আছে। প্রথমে যখন তুমি রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাইবে, 

তখন সেনাপতি ও সেনাদল কর্তৃক রক্ষিত পাঁচটা ছার 

দেখিতে পাইবে । প্র পঞ্চঘ্বার অতিক্রম করিলে উহার অত্যন্তরে 

পুনরায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর চারিটা দ্বার পাইবে, এ দ্বারগুলি 

দৃঢ়কায় ঘ্|রবান্ দ্বারা পরিরক্ষিত। একে একে দ্বারগুলি ছাড়িয়া 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুসজ্জিত ও সুবিস্তৃত প্রাসাদ দৃষ্টিগোচব 

হইবে।” শাহাব বর্ণনান্থসারে জানা যায় নে, এই নগর চারি- 
পিকে প্রায় ২৪ মাইল। নগর রক্ষার্থ সামাস্তভাগে অনেকগুলি 

প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে। 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিঃ জে, কেল্নাল এই নগরের পুর্ব্বতন ধবস্ত 

কীন্তিসমূহের মহত্ব দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, এখনও এখানে যে 
সকল ভগ্রাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়! এ অট্রালিকাগুলি 
কি কাধ্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা! অনুমান করা যায়না। তবে 

উহাদের স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়৷ স্বতঃই মনে 

মনে সেই শিল্পিগণের কারধ্যকুশলতার প্রশংসা করিতে হয়। এ 

অস্টালিকাদিতে যে সকল স্ুবৃহত প্রস্তপথগ্ড গ্রথিত রহিয়াছে, 

সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কমলাপুরের নিকটে 

প্রস্তরনির্মিত একটা জলপ্রণালী ও তন্লিকটে একটী সুন্দর 

অট্টালিকা আছে । প্র অট্রালিকাটি গ্নানাগার বলিয়া অগ্ুমিত হয়। 

ইহার দক্ষিণে একটা মন্দিরে রামায়পবর্ণিত অনেক দৃহ্ঠ উৎকীর্ণ 

দেখা যায়। রাঁজপ্রাসাদের অন্তভুক্তি হস্তিশালাঃ দরবার গুহ ও 

বিশ্ামভবন অস্তাপি তাহাদের" গঠনসৌন্দধ্য জ্ঞাপন করিতেছে। 

ভগ্ন রাজপ্রাসাদাদির এবং মন্দিরাদির অনেক স্থান অর্থের 

লালসায় জনসাধারণ কর্তৃক উৎ্খনিত হইয়াছে । 
এত্ত রান্রাস্তঃপুর ও প্রাঙ্গণভূমি এখনও সুম্পষ্টরূপে 

দেখিতে পাঁওয়া যায়। স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ প্রস্তরস্তস্ত 

বিদ্ধমান আছে, তম্মধ্যে ৪১1 ফিট উচ্চ একটা জস্তস্ত 

ও ৩৫ ফিট, উচ্চ একটা শিবমুণ্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 
দানাদার পাথরের ৩* ফিট, লম্বা ও ৪ ফিট, চওড়া আরও 

কতকগুলি গ্রস্তরখণ্ড প্রাটীর ও গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন দেখা 

মার, কিন্ত গুলিতে তৎকালে কি উদ্দেস্ত সাধিত হইত, তাহা 

হজে উপলব্ধির! যায় ন1) 
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রাজ প্রাসাদের প্রায় ১ পোয়া পথ দুরে নদীর তীরে একটা 
বিষুমন্দির আছে। উহা এখনও কালের কবলে নষ্ট হয় নাই। 
এ মন্দিরটাও দানাদার প্রস্তরে নির্মিত, ইহার মধ্যে শিল্পচিত্ব- 

সম্বলিত আপনও কতকগুলি স্তস্ত বিরাজিত দেখা যায়। 

হান্ফি নগরে এখনও অনেক গুলি শিলালিপি উতৎকীর্ণ দেখ! 

যায়। গুলিতে বিজয়নগর-রাজবংশের কাঁঙ্টিকলাপ বিজড়িত 

রহিয়াছে । [বিস্তানগর দেখ। ] 

এখানে প্রতি বৎসর একটা সুবৃহৎ মেলা হয়। 

বিজয়নগর, ১ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। 
২ রাজসাহী জেলার গেদাগাড়ী থানার অধীন একটী 

প্রাচীন গণগুগাম, বিজয়পুর নামেও পরিচিত ছিল। এখানে 

গৌড়াধিপ বিজয়সেন রাজধানী করেন । [ বিজয়সেন দেখ । ] 

বিজয়নগর, (বিপরয়ানা গ্রাম্) মান্দত্রীজপ্রেসিডেন্দীর বিশাখপত্রন 

১২৭৯ 

জেলার অস্ততূক্তি একটা বিস্তৃত জমিদারী । দক্ষিণভারতে এরূপ 

প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশ/লী জমিদারী আর নাই । ভূপরিমাণ প্রায় 
৩ হাজার বর্গমাইল । এখানে প্রায় ১২৫২ খানি গ্রাম আছে। 

এখানকার সব্বাধিকারী মহারাজ পশুপতি আনন্দগঞ্জপতি- 
রাজ (১৮৮৮ খুঃ) রাজপুতবংশসন্ভৃত। বংশ-আখ্যায়িকায় প্রকাশ, 

এই বংশের আদিপুরুষ মাধববন্ম! ৫৯১ খুষ্ট[ব্দে সবান্ধবে আলিয়া 

রুষ্ণানদীর উপত্যকাদেশে একটা রাজপুত উপনিবেশ স্থাপন 

করেন। ক্রমে এই বংশ শৌর্ধ্যবীধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন 

এবং বহুকাল ধরিয়া এতদ্ংশীয়গণ গোঁলকোও1-রাজসরকারে 

সহকারী সামস্তরূপে গণ্য হইয়া আসেন । ১৬৫২ খুষ্টান্দে এই 

শের পশুপতি মাধববর্শ। নামক কোন ব্যক্তি বিশাখপত্তন- 

পির অধীনে আসিয়া কর্মগ্রহণ করেন। তত্পরে তদ্ধ'শধর- 

গণ ক্রমান্বয়ে এই রাজসরকারে লিপ্ত থাকিয়া এবং যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদিতে সহায়তা করিয়৷ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 

ছিলেন । তাহারই বংশধর সুপ্রসিন্ধ রাজা গজপতি বিজয়রাম- 

রাজ ফরাসীসেনাপতি বুশীর বন্ধু ছিলেন । তিনি নিজ ভুজবলে 

ধীরে ধীরে কএকটা সম্পত্তি অরবিকার করিয়া আপনার 

সম্পত্তির কলেবর পুষ্ট করেন। তদবধি এই পণশুপতিবংশ 

উত্তরসরকারের মধ্যে একটী মহা শক্তিশালী রাজবংশ বলিয়া 
পরিগণিত হন। 

পেন্দ বিজয়রামরাজ অনুমান ১৭১৯ খুষ্টাবে স্বীয় পিতৃপদ 
অধিকার করেন। ১৭১২ খুষ্টাবখে তিনি পোতনূর হইতে 

রাজপাট স্থানান্তরিত করিয়। স্বীয় নামানুসারে এই স্থানের 

“বিজয়নগরষ্ নামকরণ করিয়াছিলেন । অতঃপর স্বীয় রাজধানী 

সুদৃঢ় করিবার ইচ্ছায় তিনি কিছু কালের জন্ত একটা দুর্নির্দাণে 

ব্যাপৃ্ত থাকেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি ধীরে দীরে নানাস্থান 
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জয় করিয়! স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধি করেন। ১৭৫৪ খুষ্টান্ষে তিনি 

প্রথমে চিকাকোলের ফৌজদর জাফরআলী খাঁর সাহায্ার্থ 
মিত্রতাপাশে বন্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেনাপতি বুশীপরিচালিত 
ফরাসীদিগের সহিত মিত্রতাপাঁশে আবদ্ধ হইলে বিশেষ লাভবান্ 

হইতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি ফৌজদারের পক্ষ ত্যাগ 

করেন এবং স্বীয় নৃতন মিত্র ফরাসীসৈগ্ভের সাহায্যে তিনি 

অচিরে ১৭৭৫ খুষ্টান্দে তীহার বংশের চিরশক্র বব্বিলীর 

সামস্তরাজকে নিহত করিয়৷ স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া- 

ছিলেন ) কিন্তু তিনি এই বিজয়োৎসবে বহুদিন মত্ত থাকিতে 

পারেন নাই। যুদ্ধজয়ের পর ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইতে না 

হইতেই তিনি বব্বলীরাজের প্রেরিত ছুইজন গু ঘাতকের 
হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। 

রজা পেদ্দ বিজয়রামের উত্তরাধিকারী আনন্দরাম 

ছিদ্রান্বেণে তৎপর থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধিদোষে পিত্ প্রদশিত রাজ- 

নৈতিকমার্গ হারাইলেন এবং কুঙ্গণে সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া 

বিশাখপন্তন অধিকারপুর্ধক ১৭৫৮ থুষ্টাঝে উহা ইংরাজকরে 

সমর্পন করিলেন। এসময়ে বিশাখপত্তন একদল ফরাসী- 

সেনার তন্বাবধাঁনে ছিল। 
বাঙ্গাল হইতে সেনানী ফোর্ড পরিচালিত সেনাদল আপিয়! 

উপনীত হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজা আনন্দরাম 

রাঁজমহেন্দ্রী ও মোছলীগত্তনের অভিমুখে আপনার বিজয়যারা 

সমাপন করেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি 

কালের কবলে পতিত হইলে তাহার দত্তকপুত্র নাবালক 

বিজয়রামরাজ রাঁজপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু কিছু কালের জন্ত 

তাঁহাকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সীতারামরাজের কর্তৃত্বাধীনে কালযাপন 

করিতে হয়। সীতারাম চতুর, উচ্ছ ঙ্খল ও সর্বগ্রাসী ছিলেন। 
১৭৬১ খুষ্টাবে তিনি পালণাকিমেড়িরাজ্য আক্রমণ করেন। 

চিকাকোলের নিকট সাহায্যকারী মহারা্রসেনাসহ 

পালপকিমেড়িরাজসৈম্ভ পরাজিত হয়। ইহার পর, তিনি 
সদলে রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে অগ্রসর হইয়৷ তদ্দেশও জয় করিয়া 
লন। এইরূপে বিজয়নগররাজ্য অনতিকাল মধ্যে পরিবন্ধিত 

আকার ধারণ করে। বস্ততঃ এই সময়ে বিজয়নগরম্ সামস্ত- 
রাজ্য ব্যতীত পশুপত্তি রাজবংশের শাসনাধীনে জয়পুর, পাঁল- 

কোণ্ডা ও অপরাপর ১৫ খানি স্ুবৃহৎ জমিদারীসম্পত্তি 

পরিচালিত হইত এবং তন্তন্দেশের অধিবাসিগণ বিজয়নগর- 

রাজক্কেই একেশ্বর রাজ! বলিয়া স্বীকার করিতেন । 

সীতারাম বিশেষ দৃঢ়তা, মনৌযোগিতা ও কুশলতার সহিত 
রাঙ্জকার্ধ্য সমাধা করিতেন। তিনি নিয়মিতরূপে বার্ষিক ৩ লক্ষ 

টাকা পেশকস্ দিতেন এবং সর্বদাই তিনি ইংরাজকোম্পানিকে 

ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্ত এই যে, তিনি কোম্পানীর নিট হইতে 
অন্তান্ত সুবিধা! লাভের সঙ্গে সঙ্গে হূর্দর্য পার্বত্য সামন্তদ্দিগকে 
বশে আনিবার জন্ত ইংরাজসেনার সাহাষ্য পাইতে পারিবেন । 

প্রকৃতই এই উপায়ে পশুপতিগণ আপনাদের শক্তি ও বংশমান- 

মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রাজা সীতারাম এই সময়ে যে নির্কিরোধ প্রভুত্ব পরিচালিত 

করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই তাহার ভ্রাতা রাজা বিজয়রামের 
পক্ষে কষ্টকর হইয়। উঠিয়াছিল এবং অন্ঠান্ত রাজাবর বা সর্দার- 

দিগের মধ্যে সেই অখণ্ড প্রভাব অসহা হইয়া উঠে, কাজেই 

তাহারা কোম্পানীর নিকট তাহার পদত্যাগের জন্য এবং বাজ- 

কার্ধ্যপরিচালনের নিমিত্ত জগন্নাথরাজকে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে উপযু্পরি প্রার্থনা জানাইয়া .পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু 
রাজ! সীতারাম বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত রাঁজকা্য পরিদর্শন করায় 

এবং সরকারন্বয়ের ও মান্ত্রাজের অনেক উচ্চতন কর্মচারী তাহার 

পক্ষ থাকায় সর্দারগণের প্রার্থনা ভাসিয়া যাঁয়। মহাঁমান্ত কোট 

অব্ ডিরেন্টর্স ইংলগ্ডে বসিয়া এখানকার কোম্পানীর 

কর্মচারিবুন্দের উপর যে দোষারোপ বা তিরস্কার করিতেন, তাহা! 

কোন কাজেই লাগিত না। ক্রমে কোম্পানীর কর্মচাপীদিগের 

নামে ঘুস লওয়ার অপরাধে অনেকগুলি নালিশ রুজু হইল। 

তখন কোর্ট জব ডিরেক্টার্স মান্জরাজের গবর্ণর সর টি রুম্বোলকে 

ও কৌদ্দিলের দুইজন মেম্বরকে (১৭৮১ খুঃ ) স্থানান্তরে প্রেরণ 

করিতে বাধ্য হইলেন । 

১৭৮৪ থুষ্টাব্ধে বিশাখপত্তন জেলার গ্ররূত বিবরণ সংগ্রহার্থ 

এক্টা “সার্কিট কমিটা” নিযুক্ত হয়। তাহারা জেলার তাবৎ 

বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন করলেন যে, 

বিজয়নগরম্রাজ ও তদধীন সামন্তগণের একত্র প্রায় ১২ সহআাধিক 

সৈগ্ত আছে; বন্ততঃ ইহা একসময়ে কোম্পানীর বিশেষ বিপদের 
কারণ হইবে। এই বিবরণী পাঠ করিয় কর্তৃপক্ষের চক্ষু ফুটিল। 

তাহারা কিছুদিনের জন্ত সীতারামকে রাজতক্ত হইতে স্থানান্তর 
করিলেন ) কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা সীতারাম পুনরায় বিজয়- 

নগরমে আসিয়া রাজতক্তে উপবিষ্ট হইলেন। এবারও পর্বের 
ন্যায় তিনি উচ্চতম রাঁজকর্শচারী, সাধারণ গ্রজামগ্ডলী, এমন কি 

সামস্তদিগকেও নির্যাতিত করিতে লাগিলেন । ফলে সাহার রাজ্য 

ভোগ করা কঠিন হইয়া উঠিল। ১৭৯৩ খুষ্টাব্বে কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি মান্দ্রাঞ্জনগরে গিয়া বাস করিতে 

আদিষ্ট হইলেন। তদবধি বিজয়নগরমের ইতিহাসে ত্বাহার 
নাম বিলুপ্ত হইল। 

পুর্বববর্ণিত ন|বালক বিজয়রামরাজ্জ এই দীর্ঘকাল মধ্যে সাবালক 
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হইয়াছেন, এতদিন সীতারামের ভয়ে একরূপ জড় ভরতরূপে বাস 
করিতেছিলেন। তাহার হৃদয়ে রাজ্যশাসনোপযোগী কোনরূপই 
বলছিল না। তিনি সর্বদর্শী ও সীতারামের সমকক্ষ হইতে 
না পারায় নিয়মিত সময়ে পেশকস্ দিতে পারেন নাই। এই 
কারণে তীহার সম্পত্তি বাকী দায়ে জড়ীভূত হইয়া পড়িল। 
খণদায়ে ও রাজ্যের উচ্ছ্ঙ্খলতায় রাজার মস্তিক্ক ক্রমশঃ বিকৃত 
হইয়া উঠিল। রাজকাধ্যের সর্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ঘনীভূত 
হইয়া দীড়াইল। ইংরাজকোম্পানী টাকা আদায়ের জন্য 'শমন, 
পত্র পাঠাইলেন। রাজ! তাহা পালন করিতে অস্বীকুত হইলেন 

এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, জীবিত থাকিয়া যদি 
পশুপতি রাজবংশধরের স্তায় রাজ্যশাসন করিতে না পারি, তাহা 
হইলে তাহাদের একজনের ন্তায়ও আমি রণক্ষেত্রে বীরের মত 
মরিতে পারিব। 

১৭৯৪ খুষ্টাৰের ১০ই জুন, কর্ণেল প্ররেগারগাষ্ট পদ্মনাভম্ 
নামক স্থানে রাজা বিজযনরাঁমকে আক্রমণ করিলেন । রাজা এক 

ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু ইংরাজসেনার সম্মুখে 
রাজসৈন্ত টিকিতে পারিল না। তাহাবা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে 

বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে বিজয়নগরমের অনীনস্থ অনেক প্রধান 
প্রধান সামস্ত এবং ন্বয়ং রাজা নিজয়রামরাজ নিহত 

হইয়াছিলেন। 

রাজা বিজয়রামরাজের মৃত্যুর পর হইতে পশুপতি-রাজবংশের 
অনৃষ্টাকাশি পরিব্ভিত হইতে থাকে । কিন্ত খুষ্টায় ১৮শ শতাবে 
পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হেতু পশুপতি-বাজবংশের এ্তিহাসিক 

প্রাধান্থ পরিবধ্ধিত হয়। এই রাঞজবংশেব অধিকৃত রাজ্য *বং 

তদবীন সামন্তগণের শাসিত ভূভাগ একত্র বর্তমান বিজাগাপাটম্ 
জেলার সমতুল্য । এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসকরাজগণও অধীন 
করদরাজের সর্তে সত্ববান্ ছিলেন। 

এই রাজবংশের সর্বপ্রধান ব্যক্তি মীর্জা ও মুন্তা স্থলতাঁন 
নামে সম্মানিত হইতেন। তাহারা প্ররুত প্রস্তাবে বিজাগাপাটম্ 

রাজের অধীন ছিলেন; কিন্তু বলদর্পে পুষ্ট হওয়ায় তাহারা সে 

বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন না। যখনই বিজয়নগররাজ 

আপনার প্রভু বিশাখপন্তনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই- 

তেন, সেই সময়ে মহামান্ত ইষ্টইও্ডয়া কোম্পানী তাহার সম্মানের 
জন্য ১৯টী সম্মীনস্চক তোপ দাগিতেন। ১৮৪৮ খুষ্টাব্দে এ 

তোপ সংখ্যা ১৩টী করিয়া দেওয়া হয়। বংশের সম্মানস্বরূপ 

তাহার এখনও রাঁজদত্ত উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 

বর্তমান সময়ে এই জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্থের অধিকার- 

ভুক্ত হওয়ায় ইহার রাজশ্বের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, 

লাঘব হয় নাই। ১৮৬২ খুষ্টাব্ে ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 
সত্ব স্বীকার করিয়৷ পুনরায় রাজেোপাধি দান করেন এবং সাধারণ 

জমিদার অপেক্ষা তাহাদের উচ্চ সম্মানের অধিকার দান 

করিয়াছেন। 

মৃত রাজ৷ বিজয়রামরাজের নাবালক পুত্র নারায়ণবাবু পল্স- 

নাঁভের যুদ্ধের পর স্বরাজ্য হইতে পলাইয়! পার্বত্য জমিদার- 
দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাকে লইয়া সামস্তগণ ইংরাজ- 
দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি প্রজলিত করিতে চেষ্টা পান। 

ইংরাজগণ পূর্ববাহ্নে এই সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে তাহার প্রতি- 

বিধান কপ্য়াছিলেন। 
অতঃপর ইংরাজের সহিত রাজার সন্ধিহুচক কথাবার্তা 

চলিতে থাকে । রাজা স্বয়ং ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করেন। 

তখন ইংরাজগণ তাহার সত্ব সাব্যস্ত ও তাহার স্বাধিকার রক্ষা 

করিয়া তাহাকে একখানি “কাউল' বা সনদ দান করিয়াছিলেন । 

এই সময় হইতে পার্বত্য সর্দারগণ আর রাজার অধীন রহিলেন 

না। ইংরাঁজ গবমেন্ট তাহাদিগের শাসন্ভার স্বহস্তে রাখিলেন। 

এই সময়ে বিজয়নগরমের কতকাংশ ইংরাঁজকোম্পানী বাজেয়াপ্ত 

করিয়া “হাবিলি-জমি” নামে নির্দিষ্ট করেন। এ 
এইরূপে বিজয়নগরম্ জমিদারীর আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইয়া 

পড়িল। ইংরাজবম্মচারীরা, তাহার উপর পেশকস্ দ্বিগুণ 

করিলেন। রাজাকে ৬ লক্ষ টাকা পেশকস্ দিতে বিশেষ কষ্ট 

স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং এই সুত্রে স্বাহাকে কতকটা 

খণজালে জড়িত থাকিতে হয়। ১৮০২ খুষ্টাব্দে এখানে চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে এই জঙ্গিদারী তৎকালে 

২৪টী পরগণায় ও ১১৫৭্টা গ্রামে বিভক্ত থাকে । তত্কালে 

এই তালুকের রাজন্ব ৫ লক্ষ ধাধ্য হয়। 

রাজা বিজয়রামের পুত্র নারায়ণবাবু ১৭৯৪ খুষ্টাবে 

রাজ্যানিকার করেন এবং ১৮৪৫ থুষ্টাৰবে কাখধামে মানবলীলা 

সম্ঘরণ করিলেন। তখন ঠাহাব সম্পত্তি খণজালে বিশেবরূপ 

জড়ত ছিল। তাহার রাজ্যকালের গ্রায় অদ্ধেক সময় হইতে 

ইংরাজগবমেন্ট রাজার খণপরিণোধাথে স্বহস্তে শাসনভার 

গ্রহণ করেন। তাহার পরবত্ত। উত্তরাধিকারী -রাজা বিজয়রাম 

গজপতিরাজ পূর্বরূত খণ পরিশোধার্থে সাত বৎসরকালে এরূপ 

ব্যবস্থা বলবৎ রাখেন । অবশেষে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মিঃ ক্রোজি- 

মারের নিকট হইতে তিনি ববাজ্যভার এহণ করিয়। স্বহপ্তে শাসন 

কাধ্য পরিচালন করিতে থাকেন। তদবাঁধ এই বিজয়নগরম্ 

তালুকের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং রাজন্বেও প্রায় 
২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে। 



মিরার... 

রাজ চাজপতিরাজ একজন উচ্চ শিক্ষিত, সদাশয় 

ও সদত্তঃকরখ ব্যক্তি। তিনি ফেরূপভাবে রাজকাধ্য পরিচালন 

ও প্রঞ্জাবর্গকে পাসন করিতেন, ভারতের অন্যা্ত স্থানের বর্ধমান 

দেশ্রীয় রাজগণের কেহই সে ভাবে তীহার সমকক্ষ হইতে পারেন 

নাই। তিনি যথার্থই এই উচ্চপর্দের উপযুক্ত পা্। ১৮৬৩ 

থু্টাব্খে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক পভার (14681818619 0০০900- 

তা] 01 70019) সন্ত মনোনীত হন । ১৮৬৪ খুষ্টাবে ইংরাজরাজ 

তাহার আচরণে প্রীত হইঘু! তাহাকে মহারাজ উপাধি ও পহিজ্ 

হাইনেস্” সম্মান দান করেন। অতঃপর তিনি £&. ০ ৯, ]. 

উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী 

নাম প্রচারকালে (1070979%1 [10015009010 ) তাহার 

সম্মানার্ঘ ১৩টী তোপ মঞ্চুর করিয়া! তাহাকে ভারতের সর্ব প্রধান 

সর্দার শ্রেণীতুক্ত করা হয়। এই সকল সর্দারের যদি কোন 

কারণে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা 

হইলে তাহাদের সম্মানরক্ষার্থ স্বয়ং ভাইসরয়ও তাহাদের আলয়ে 

গিয়া পুনরায় দেখ! করিয়া আমিতে বাধ্য | 

রাজ! বিজয়রাম গজপতিরাজের রাজত্বকালে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি- 

কল্পে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তাহা তাহার উচ্চশিক্ষার 

পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পাকারান্তা, সেতু, হানপাতাল ও 

মগরের অন্ঠাষ্ঠয উন্নতি সংক্রান্ত অনেক কার্যে তিনি মনোনিবেশ 

করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজত্ব মধ্যে, বারাণসীধামে, 

মান্দ্রাজ নগরে, কলিকাতা! রাজধানীতে এবং স্গদূর লগ্ডন 

সহরে সাধারণের হিতকর ব্যাপারে নবীর দানধর্মের যথেষ্ট 

পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। এখনও তত্বব্স্থানে তাহার বদান্ততার 

ও দ্ানশীলভার ব্হুতর কীত্তি বিদ্বমান আছে। এই সকল 

কার্যের জন্ঠ তিনি প্রায় ১* লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তত্তিন্ 

মৃতাকালে তনি বারধিক একলক্ষ টাকা দাতবা ভাগারের ও 

শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্লে দান করিয়া বান। 

১৮৭৮ খুষ্টান্দে মহারাজ বিজয়রাম গজপতিরাজের মৃত্যু 

হইলে তৎপুত্র আনন্দরাজ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। 

১৮৮১ খুষটাে তাঁহার সম্গানার্থ তাহাকে মহারাজ উপাধিতে 

ভূষিত করা হয়। ১৮৮২ খুষ্টান্দে তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিস্তালয়ের 

ফেলো নির্বাচিত হন। অবশেষে ১৮৮৪ ও ১৮৯২ থুষ্টান্দে তিনি 

্ান্্রীজব্যবস্থাপক-মভার এবং ১৮৮৮ খুষ্টান্দে বড়লাটের ব্যবস্থা- 

পক সভার সত্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯৮৭ খৃষ্টার্ফে তিনি 

পু. 0.1, ঘ. এবং ১৮৯২ থুষ্টাকের ২৪এ মে 0.0. |? 

উপাধি লাভ করেন। দিল্লীর মোগল ৰাদশাহগণ এই পাজ" 

বংশকে “মহারাজ! সাহেব মেহ.রবান্ যুস্পকু কাদেরদান করম্ 

ফরমারী মোখলেসান্ মহারাজ মীর্জা মুস্তা সুলতান গাঞ বাহা- 

হুর উপাধি 

বিজয়নগরমূ 

ঈয়াছিলেন। ৯৮৯৯ খুষ্টাবে মান্ত্রাজ গবর্সেপ্ট 

রাজাকে বংশাচুক্রমিক রাজোপাধি প্রদান কক্ধেন। ১৮৫০ 

ৃষ্টান্ধে আনন্দরাজের জন্ম হয়। কাজা আননরাজের মৃত্যুর 

পর, স্বয়ং মহারাণী পমীজ সুগ্তা সুলতান! সাহেবা শ্রীমহা 

রাজ্যলক্ষ্মী দেবদেবী প্রীঅলকরগেশ্বরী মহারাণী* নাবালক 

পুত্রের পক্ষ হইতে বিজয়নগরম্ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ 

করিয়াছেন। 

রাজন্ব আদায়ের সুবিধার্থ রাজকর্ণচারীরা এই জমিদারী 
১১টা তালুকে বিভক্ত করিয়৷ লইয়াছেন এবং পার্বতী স্থান- 

সমূহে ইংরাজগবমেন্ট যে নিয়মে রাঁজকাধ্য চালাইয়া থাকেন, 

এই সকল তালুকেও সেই গ্রণালীতে শাসনপন্ধতি পরিচালিত 

হইয়। থাকে। ? 

এই জমিদারীতে প্রায় ৩* হাজার পাট্রাদারী প্রজা এবং 

১০ হাজার কোফাপ্রজা আছে। এখানে প্রায় ২৭৫০০ 

একার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। জঙ্পসিন্ত জমির খাজা- 

নার হার ৫২ হইতে ১০২ টাকায় একার এবং ভাঙ্গা ভূমি 

২॥* টাকায় একার। প্রিশবৎসর পুর্বে এই তালুকের 

বার্ষিক রাজস্ব ১৭ লক্ষ টাক! আদায় হইত, কিন্ত এক্ষণে প্রায় 

১৮ লক্ষ হইয়াছে । এখানকার অধিবাসিবর্গ সাধারণতঃ 

তেলগু হিন্দু। বিজয়নগরম্ ও বিমলীপত্তন ( বিম্লিপাটম্) 

নামে দ্রইটা নগর ও কএকখানি কৃষিপ্রধান গওগ্রামে এখানকার 

বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। 

২ মান্দাজপ্রেসিডেক্দীর বিজাগাপাটম্ জেলার বিজয়নগরম্ 

জমিদারীর তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৬৭ বর্গমাইল । 

১৮৬ খানি গ্রাম ও জেলার সদর লইয়া এই উপবিভাগ 

গঠিত । 
৩ উক্ত জেলার বিঙ্ময়নগরম্ জমিদারীর প্রধান নগর। 

বিমলীপত্তন হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষা” 

১৮০ ৬৪৫উঃ এবং দ্রাথি* ৮৩” -২৭২০৮পৃঃ। এখানে 
রাজপ্রাসাদ, মিউনিসিপাল আপিস, দেনাবাস ও সিনিয়র 

এসিষ্টান্ট কলেক্টারের সদর আপিস বিছ্ভমান। 

নগরটী বেশ সুগঠিত গৃহের ছাদগুলি ঢালু অথবা 

সমতল। বর্তমান ভারতেশ্বর যুবরাজরূপে এই নগর পরি- 

দর্শনে আগমন করেন । সেই ঘটন] প্মরণ করিয়া 'এথানে 

একটা সুন্দর বাঞজার গ্রতিঠিত হুইয়াছে। রাজ! বিজয়রাম 

গ্পতির প্রদত্ত টান-হল ও অন্তান্ত রাজকীয় অক্টালিকাদি 

নগরের শোভাবর্ধন করিতেছে । মাজাঝের দেস্য় পদাতিক 

সৈন্তের একটী একটা দল এখানে আসিয়। থাকে.। এখানকার 

গির্জায় যে ধর্মযাজক (০৮%৮1১:০ ) খ্বকেন। তাহাকে বাসে 



বিজয়পণ্ডিত [ ৫১৭ ] বিজয়পর্পটী 

ছুই রবিবার বিমলীপত্তন ও চিকাকোল ভ্রমণ করিতে আসিতে 

হয়। এইন্থান বিশেষ স্বাস্থাপ্রদ | 

বিজয়নন্দন (পুং) ইন্াকুবংশীর রাঙ্জবিশেষ। পধ্যায়_ 
জয়। (হেম) , - 

বিজয়নাথ, গ্রহভাবাধ্যায় নামে জ্যোতির্জ্থরচয়িতা। 
বিজয়নারায়ণমূ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার নান্- 

গুণেরী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। নান্গণেরী সদর 

হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ববে অবস্থিত। 
বিজয়ন্ত (পুং) ইন্দ্র। 

বিজয়ন্তা (স্ত্রী) ব্রাঙ্মীশাক। (বৈদিক নি”) 

বিজয়পপ্ডিত, বঙ্গভাষায় একজন সর্বপ্রথম মহাভারত-অনু- 
বাদক এবং ঝাঢ়দেশের একজন প্রাচীন কবি। বিজয় পণ্ডিতের 

ভারত-তাখ্পধ্ধযান্ুবাদ "বজয়পাগুবকথ1” নামে অভিহিত | এই 

পণ্ডিতই রাটীয় ব্রা্দণগণের বিজয়পপ্তিতী মেলের প্রকৃতি। 

স্থুপ্রাসদ্ধ ফ্্বোবর ঘটক ইহাকে ধরিয়াই ১৪০২ শকে বিজয়- 

পণ্ডিতী মেলের নামকরণ করেন। এরূপ স্থলে উক্ত ভারত 

বর্তমান সময় হইতে ৪২৫ বৎসরের পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। 

এ পর্য্যন্ত যতগুলি মহাভারতের অনুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে,তম্মধ্যে 

বিজয়পপ্ডিতের অন্ুবাদখনি সর্ব প্রধান। বিজয় পণ্ডিতের 
গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার সম্পূর্ণ ওম্থথানিতে প্রায় ৮০০০ শ্লোক 
দৃষ্ট হয়। কবি আদিপর্ হইতে আরন্ত করিয়া কুরুক্ষেত্রের 
সমরাবসানে যুধিষ্টিরকে রাজসিংহাসনে বস্ধইয়। আপনার বিজয়- 

পাগুব-গীত সমাধা করিয়াছেন। মুল মহাভারত একখানি 
বিরাট গ্রন্থ, তাহ! সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া! তাহার মুল বিষয়গুলি 

মনে রাখা সহজ কথা নয়। মহাভারতের মুখ্য ঘটনাগুলি 

ক্ষেপে যথাযথ বর্ণনা ও সাধারণের সহজশম্য করিবার জন্য 

তিনি বিজয়পাওবকথার অবতারণা করিগ্সাছেন। তিনি 

পরবর্তী বহুসংখ্যক ভারতপাচালী-রচগ্রিতৃগণের স্তায় মূল ভারত- 

বহিভূতি কথা পিখিবার অবসর পান নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, 
নিত্যানন্দ ঘোষ, কাশীরাম দ্বাস প্রভৃতির মহাভারত ভাষার 

ছটায় ও কবিত্বে বিজয়পগ্ডিতের গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্ত 

প্র সকল কবিদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই মনে হয় যে, 
তাহারা বিলস্পগ্ডিতের গ্রন্থ আদর্শ করিয়াই স্ব স্ব প্রতিভার 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এমন কি, উক্ত কবিগণ অনেকস্থলে 

স্ব গ্রন্থে বিজয়ের ভাষা অবিকল উদ্কৃত করিতেও বিমুখ হন 

নাই। মুল মহাভারতে যাহ! নাই, এমন অনেক কথ উক্ত 

রবিগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার! অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও 

কপ্রামাণিক বথা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রস্থের কলেবর বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। কিন্তু বিজয়প্তত কোন স্থানে প্লেরূপ অপ্রাসঙ্গিক 
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কথা লিপিবদ্ধ না করায় তারত-সাহিত্য-মমূহের মধ্যে বিজয়ের 
গ্রাচীন গ্রন্থথানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে । 

[ বাঙ্গালা পাহিত্য ৯২ পৃঃ ডরষ্টর্য ।  ] 

বিজয়পর্পটী স্ত্রৌ) গ্রহণীরোগের গুঁষধধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী 

এইরূপ--২ তোলা পারদ জয়ন্তীর পাতা, এরগুমুল, 
আদা ও কাকমাচীর স্বরস ছারা আগ্রপুর্বিক ভাবন। দ্গিয়া 

পরিশুদ্ধ করিবে। পরে ২ তোলা আমলাসা গন্ধক লইয়া! ঈষৎ 

চর্ণ ও ভূঙ্গরাজরসে প্লাবিত করিয়। প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, 

তিনবার এইরূপ শুষ্ক করার পব উহা অগ্নিতে দ্রখীভূত করিয়া 

দ্রুতহস্তে সুশ্মাবস্ত্রে ছাকিয়! লইবে। তারপর এ পারদের সহিত 

জারিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তান্ন গ্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া 

উক্ত গন্ধক সহযোগে উত্তমন্্প মাড়িয়া কজ্জণী প্রস্কত 

করিতে হইবে। পরে এ কজ্জণী একখানা লোহার হাতায় 

রাখিয়।৷ কুলকাঠের বন্িতে স্থাপন করিলে উত্তমরূপে দ্রবীভূত 

হওয়াঁমাত্র তাহা গোময়োপরিগ্থ কদলীপত্রের উপর ঢাশিয়। দিলে 

পর্প টাকার ( পাটলীর সায়) হইবে। ইহা বিজয়পপ টা নামে 

অভিহিত এবং গ্রহণী, ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ ও অজীর্ণরোগে 

ব্যবহাধ্য। ব্যবহারের নিয়ম এইরূপ--প্রাথম দিন এই পপ- 

টার দুইরতি, পুরাতন সুপারি ভিঙ্গাইয়৷ সেই জল অন্পানে 

সেবন করিতে হয়। পরে প্রতিদিন এক এক রতি বৃদ্ধি করিয়! 

যে দিনে দ্বাদশরতি পুর্ণ হইবে, তৎ্পরদিন হইতে আবার 
প্রতিদিন এক এক রতি হাস করিতে হইবে। বেল! চাপি- 

দণ্ডের সময় উষধ সেবন করিতে হয়, পরে দিবসে ৩৪ বার 

অরস্থাতেদে বহু পরিমাণে স্থপারি বা জুপারির জগ সেবনীয় | 

পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা--ওষধ সেবনের তৃতীয় দ্বিবস হইতে মাংসের 
যুষ ও দ্বৃতহুগ্ধাদি ব্যবস্থেয়। কালরংএর মাছ, জলজপক্ষী, 

বিদদ্ধপন্কদ্রব্য (তৈলে বা যে কোন রকমে ভূষ্টপদার্থ ), কলা, 

মূলা, তৈল, সর্ষপসংস্থ্ট ব্যপ্তনাদি ভক্ষণ নিষেন এবং স্ত্রীন্তোগ 
ও দিবানিদ্র৷ বজ্জনীয়। (রসেন্দ্রসারস” গ্রহণীরোগ” ) 

অন্যবিধ--গন্ধক ৮ তোলা, পারা ৪ তোল! (উভয়ের 

শৌধনবিধি পূর্বববৎ ), রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রাস্ত 
॥* অর্ধতোলা, মুক্তা! ।* সিঝিতোলা একত্র মর্দন করিয়া! কজ্জলী 

করিবে। প্রন্তত প্রণালী, সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্যবিধি পূর্ব । 
অন্তবিধ--পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাত্র, অভ্র 

প্রত্যেক ৯ তাগ ও গন্ধক ভাগ একক্র মর্দন করিয়া পূর্বোক্ত 

বিধানে গুঁষধপ্রস্তত ও সেবনাদ্দি করিতে হইবে । (ভৈষজ্যরত্বা”) 

* বিজয়প'গুত ও তাহার মহাভারত সম্বক্ধষে বিশ্ব বিবরণ জানিতে 

হলে সাহিত্য-পরিষৎ-পতিক! ৩য় ভাগ ১১* হইতে ১২৭ পৃ্। এবং বলীর 

মাহিত্য-পর্ধদ্ ₹হতে প্রকাশিত বিগ্য়গওতের মহাভারতের মুখবধ্ধ র্ষ্য। 



বিজয়প্রশস্তি 
সপ পেস 

বিজয়মন্দিরগড় 
২ - শী শিট তশশটি 

পাপ নামে খ্যাত। ২ কনোজের একজন রাজা, ১০১৬ সংবতে বিজয়ভৈরব তৈল( ক্লী) আমবাত রোগে ব্যবহার্য্য পকতৈল। 

বিচ্চমান ছিলেন । 

৩ একজন পরাক্রাস্ত চন্দেল্লরাজ, ১০৩৭ খুষ্টাৰধে বিস্তমান 

ছিলেন । [ চন্দ্রাত্রেয়-রাজবংশ দেখ। ] 

বিয়পুর (ক্লী) ত ব্র্মধণ্ড বর্ণিত বঙ্গদেশের অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর । [ বিজয়নগর, বর্গায় “ব” বিজাপুর দেখ । ] 

বিজয়পুর্ণিমা (্ত্ী) বিজয়াদশমীর পরবর্তী আশ্ষিনী পূর্ণিমা, 

এই পুর্ণিমাতে বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রেই অতি উৎসাহের 
সহিত লক্ষমীপুজা করিয়া থাকে। যদিও প্রতি মাসে মাসে 

বৃহস্পতিবারে বা কোন শুভদিন দেখিয়৷ লক্মীপূজার বিধান 

আছে এবং তদনুসারে অনেকে পুজাও করিয়া থাকে 3 কিন্ত 
ধনর্/ধিপতি কুবের উক্ত পূর্ণিমার দিনে পুজা করিয়াছিলেন 

বলিয়া লোকে ধনরত্বকামনায় এই দিনেই যত্তের সহিত কাঁয়মনো- 

বাক্যে লক্ষমীদ্বেবীর পুজা করিয়া থাকে। সকলেই নিজের 

আবস্থানূসারে যতদুগ সাধ্য চেষ্টা কিয়! পূজার আয়োজন করে। 

সম্পন্নলোকমাত্রেই প্রায় এতিঘুত্তি গড়িয়া ষোড়শে(পচারে 
অতি ধুমধামের সহিত পুজা কিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ সম্পন্ন 

লোকের মধ্যে কেহ প্রতিমুণ্তি গঠন কিয়া কেহ বা পট চিত্রিত 

করিয়া তাহাতে দেবীর পুজা করেন। ইতরলোকমাত্রেই খর্পর 

( খাপরা বা টাটীর ) পৃষ্ঠে চিএিত মায়ের মুণ্তি পুজা করিয়া 
থাকে। যাহা হউক এই দিন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত যাব- 

তীর হিন্দু যে লোকমাতার আরাধন|র জন্য নিয়ত ব্যগ্র থাকে, 

তাহাতে ছার সন্দেহ নাই। এই ধিবসের গ্রায় সপ্তাহকাল 

পূর্ব হইতেই বদেশের প্রতি হাটবাজারে বহু সংখ্যক পর: 

ৃ্টস্কিত মাতৃমুত্তি ও শোলার ফুল ও ঝাড় গ্রন্থৃতি বিক্রীত হইতে 

দ্রেখা যায়। পুজার দিন গৃহকণ্তা বা কত্রীর সমস্ত দিন নিরদ্ধু 

উপবাসের পর পুজা অন্তে মাত্র নারিকেল জল পান করিয়া! 

জাগরণ ও দাত ক্লীড়াদিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। 

কাঁরণ এসিদ্ধি আছে যে, এ দিন রাত্রিতে লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন,__ 

(নারিকেলঙজলং পীত্বা কো! জাগন্তি মহীতলে ? ) “নারিকেলকল 

পান করিয়া আম কে জাগিয়া আছ? আমি তাহাকে ধনরত্ব 

দিব” এবং ধনাধ্যক্ষ কুবেরও নাকি এ দনে এরূপ অবস্থায় 

থাকিয়া পূজা করিয়াছিলেন । লক্দী এধিনে এই কথ! বনিয়াছেন 
বলিয়। এ্রনের নাম “কে৬1গ৭” এবং এই দিনের লক্ষীপুজাকে 

“কোজাগরী লঙ্গীপু্।” বলে। [পুজা এবং অন্তান্ত ব্রত 

(নিয়ম দির বিবরণ কোঙ্জাগর শবে জরষ্ঠব্য ] 

ইহার প্রস্তরত প্রণালী এই,-_পারা, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল, 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণ লইয়া কাজিতে পেষণাস্তে 

তন্বার! একথও নুক্ষবন্্র লিপ্ত করিবে। পরে উহা! শুষ্ক করিয়া 
বাতির স্তায় পাকাইবে অথবা কোন একটা লৌহ্শলাকায় 
বাতির স্ঠায় জড়াইবে। অতঃপর এঁ বাতি তৈলাক্ত করিয়! 

তাহার নিয্নভাগে একটা পাত্র রাখিয়| উদ্ধভাগ প্রজ্লিত করিবে 

এবং তথায় ক্রমে ক্রমে বর্তিনিঃশেষ না হওয়। পর্যন্ত পুনরায় 

আস্তে আস্তে তৈল দিতে থাকিবে ; এ তৈল পক হুইয়! ক্রমশঃ 

অধোভাগন্থ পাত্রে সঞ্তিত হয়। এই পরুতৈল মর্দন করিলে 
প্রবল বেদনা, একাঙগবাত ও বান্থৃকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ 

প্রশমিত হয়। এই তৈল দু্ধের সহিত ৩৪ বিন্দু মাত্রায় পান 

করিতেও দেওয়৷ যাঁয়। 

বিজয়ভৈরব রন (পুং) কাসরোগের 'উষপবিশেষ। প্রস্তত- 

প্রণালী এই,--পরদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অত্র, হরিতাল, বিড়, 

মুখা, এলাচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, 

হরীতকী, বয়ড়া, চিভানুল, শোধিত জয়পালবীজ, এই সকল 

দ্রব্যের চুর্ণ প্রত্যেক এক এক তোল] এবং গুড় * তোল! একজ্র 
মিশ্রিত করির! উত্তমরূপ মর্দন করিবে। পরে তেঁতুলের আটির 
ন্তায় উহার এক একটা বটা প্রত্যহ গ্রাতঃকালে সেবন করিলে 

কাস, শ্ব।স, অজীর্ণ ও অন্তান্ত রোগ উপশমিত হইয়। থাকে । 

বিজয়ভৈরব রস, কুষ্ঠরোগের গুষধ বিশেষ । প্রস্তত প্রণালী -- 

উদ্ধী পাতিত যয সপ্ত দোষ নির্মস্ত পারদ মন্ত্রপুত করিয়া মুল্য 

কটাহে এবং কুম্মাণ্ডের রসে বা তৈলাদিতে দোলাযন্ত্রে সাতবার 

পরিশোধিত পারদের দ্বিগুণ হরিতাল এবং কৈবর্তমুস্তকের রস 

ও বিন্টার রস যুক্তিপূর্বক দিয়া পারদ ও হরিতালের দ্বিগুণ 
পলাশ ভশ্ব প্রদান করিবে। অনস্তর বিপ্টীর রসে সমুদয় 

ডুবাইয়া পোস্তের রসে পুনঃ আপ্রতত করিবে এবং যন্ত- 

পূর্বক শালকাষ্ঠের জালে চবিবশ গ্রহর পাক করিয়৷ শীতল 
হইলে কাচ পাত্রে রাখিয়া দিবে। মধু ও জল, নারিকেল, 
জিঙ্গিনী কাথ বা মধু ও মুতার রস অনুমানে চার রতি হইতে 

সেবনাভ্যান করিয়া গ্রতি দিব এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে। 

ইহাতে বাতরক্ত, আম, সর্ধ একার কুষ্ঠ, অল্লপিত্ব, বিস্ফোট, 
মস্ুরিক! ও প্রদর রোগ নাশ হয়। মৎ্স্ত, মাংস, দধি, শাক, 

অন্ন ও লঙ্কা থাওয়া নিষিদ্ধ । 

বিজয়মন্দিরগড়, রাজপুতনার ভরতপুর রাজ্যের অস্তগত একটা 
প্রাচীন গড়। এখানে ভরতপুরের পূর্বতন রাজগণ বাস কৰি" 

তেন। এখন বিস্তীর্ণ ধ্বংসাৰশেষে পঞিণত। 
বিজয়গ্রশস্তি ক ) কৰি শ্রীহর্ষরচিত্ত থণ্কাব্যভেদ। ইহাতে 

রাঙা বিয়সেনের কাস্তিকলাপ বর্ণিত হুইযথাছে। 



বিজয় বর্ম 

বিজয়মদ্দল (পুং) বিজয়ায় মর্দলঃ। ঢক!, চলিত জয়ঢাক। 
বিজয়মল্্ (পুং) রাজভেদ। রোজতরণ ৭৭৩২) 

বিজয়মু।লিন্ ( পুং) বণিকৃতেদ | ( কথাস” ৭২।/২৮৪ ) 

বিজয়মিত্র (পুং) কম্পনাবিপতি সামন্তরাজভেদ | 

্ (রাজতরণ ৭। ৩৬৬) 

বিজয়রক্ষিত, মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার। 
বিজয়রল (পুং) অজীর্ণরোগের ওুঁষধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী 

এই-_পারা, গন্ধক ও সীসা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিম।ণে লইয়া 
অগ্রে পারদ ও সীস মিশ্রিত করিবে, পরে উহা গন্ধকের সহিত 
উত্তমরূপে মর্দন করিতে করিতে কজ্জলাভ হইলে তাহার সহিত 
যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার ই প্রত্যেক ৮ তোলা এবং 
দশমূলী ( বিহমূল, শোনাছাল, গান্ভারী, পারলী, গণিয়ারী, 
শালপানি, পিঠানী, বৃহতী, কন্টিকারী ও গোক্ষুর ) ও সিদধিচুর্ণ, 
প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশাইয়া প্রথমে উক্ত দশমৃ্গীর কাথে 
ভাবনা দিবে, পরে যথাক্রমে চিতামূল, ভূঙ্গরাজ ও সজনার 
মূলের ছালের রসদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া একটা হণ্ডিকা 
বা ভাগুমধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়। এক গ্রহরকাল পর্য্যন্ত 
পুটপাকবিধানে পাক করিতে হইবে। পাকানস্তর ওঁষধপাত্র 
শীতল হইলে তাহা হইতে ওুঁষধগ্রহণ করিয়া উহ! আদার রসে 
মর্দন করিয়া রাখিবে । ইহা হইতে ৩ কি ৪ রতি প্রমাণ ওষধ 
লইয়৷ পানের রসের সহিত সেবনীন় । 

বিজয়রাঘব, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়/য়িক। অসম্ভবপত্র, শতকোটী- 
মণ্ডন, ষন্দরপবিচার প্রভৃতি সংস্কৃত পুম্তিকা ইহার রচিত। 

বিজয়রাঘব গড়) মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের অন্তর্গত একটা 
ভূভাগ। উত্তরে মাইহার, পূর্বে রেবা এবং পশ্চিমে মুরবারা 
তহলীল ও পঞ্নারাজ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ৭৫০ বর্গমাইল। পূর্বে 
এইস্থান একজন সামস্তরাজের অধীন ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের 
সময় রাজবংশধর বিদ্রোহাচরণ করায় তাহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত 

হয়। এই ভূভাগ কৃষি প্রধান। এখানে লৌহ পাওয়া যায়। 
বিজয়রাজ, গুজরাতের চালুক্যবংশীয় একজন রাজ! ; বুদ্ধবর্ধ- 

রাজের পুত্র। ইনি ৩৯৪ কলচুরি সংবতে রাজত্ব করিতেন। 

বিজয়রাম আচার্য, পাষগচপেটিকা ও মানসপুজন নামক 
সংস্কত গরন্থপ্রণেত! ৷ চতুভূর্জাচাধ্যের শিষ্য । 

২ মন্ত্রত্বাকর নামক তাগ্রিক গ্রস্থরচয়িত। | 

বিজয়লক্ষবী (পুং) বিজয় এব লক্ষ্মী: | 

বিজয়রূপ সম্পদ্দ। 
বিজয়ব€ (ব্রি) বিজয় অন্ত্যর্থে মতুপ্ মন্ত ব। বিজয়যুক্ত, বিজয়ী, 

বিশিষ্ট জয়যুক্ত। ক্ত্রিয়াং ভীফ। 
বিজয়বর্মা (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। 

বিজয়রূপ লক্ষ্মী, 

বিজয়সিংহল 

বিজয়বেগ (€পুং) বিদ্ভাধরভেদ। ( কথাস” ২৫।২৯২) 
বিজয়শক্তি, একজন পূর্বতন চনেল্পরাজ। [ চস্্রাত্রেয় দেখ । ] 
বিজয়স্তরী। ত্ত্রী) বিজয় এব শ্রীঃ। বিজয়লক্্মী, বিজয়শোভা । 
বিজয়সপ্তমী [ত্ত্রী) বিজয়াখ্যা সপ্ুমী। বিজয়াসগুষী, রবিবার” 

যুক্ত শুক্লা সগ্ডমী। ( হরিভক্তিবি” ) 
বিজয়সিংহ, ১ মেবারের একজন রাণা। [ মেবার দেখ। ] 

২ কলচুরিবংশীয় একজন রাজা । গয়কর্ণের পুত্র। 
৩ হর্ষপুরীয়গচ্ছের একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচাধ্য। ইনি বছু 

জৈন গ্রস্থের টাকা রচনা! করেন। ইহারই শিষ্য প্রসিদ্ধ চন্তরকরি। 
বিজয়সিংহল, সিংহলদ্বীপের প্রথম আধ্যনৃপতি । মহাৰংশ 
নামক গাণি ইতিহাসে লিখিত আছে, বঙ্গাধিপের ওুরসে 
কশিঙ্গরাজকন্তার গে স্থপ্পদেবী ( হু্পদেবী ) নামে এক অতি 
রূপসী রাজকন্া জম্মে। বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই রাজকন্ঠার 
স্থখেচ্ছাও কিছু বাড়িয়৷ উঠে। এমন কি তিনি একদিন গৃহ পরি- 
ত্যাগ করিয়া ছন্মবেশে সার্থবাহের সহিত মগধাভিমুখে চলিলেন। 
লালের (রাঢ়র্দেশের ) জঙ্গলে একটা সিংহ সেই পথকদিগের 
উপর পড়িল। সকলেই প্রাণ লইয়া রাজকন্তাকে ফেলিয়া 
পলাইল। সিংহ রাজকন্থাকে লইয়া নিজ গুহায় প্রবেশ 
করিল। সিংহের সহবাসে রাজকন্যার গর্ভ হইল, যথাঁকালে 
একটী পুত্র ও একটা কন্তা জন্মিল। পুত্রের নাম সীহ্বাহু 
(সিংহবাহু ) ও কন্তার ন।ম সীহসীবলি ( সিংহপ্রীবলী )। 

সিংহবাহু বিজনে মিংহকর্ভূক প্রত্তিপালিত হইয়া কালে 
রাট্দেশের অধিপতি হইলেন। তাহার জোঠ্ঠপুত্র বিজয় ও 
মধ্যমপুত্রের নাম স্থমিত (সুুমিত্র )। বিজয় অবাধ্য ও প্রজা- 
পীড়ক এবং তাহার. সঙ্গিগণও অতি মন্দগ্রক্কতির ছিলেন। 
রাঢ়বাসী জনসাধারণ বিজয্বের বাবহারে অত্যান্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং 
সকলে সিংহবাছুর নিকট অভিযোগ করিল। এইরূপ তৃতীয় 
বার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থত হইলে রাঢ়পতি বিজয় 
ও তাহার সঙ্গিগণকে মগ্তক।দ্ধ মুড়াইয়া নৌকায় চড়াইয়া 
সাগরে ফেলিয়! দিতে আদেশ করিলেন। বিজয় ও তাহার 

সাতশত অনুচর জাহাজে করিয়! দহাসমুদ্রে গিয়া পড়লেন। 
অপর এক জাহাজে তাহাদেণ জী ও তীয় জাহাজে তাহাদের 
পুত্রগণও চলিল। যেখানে পুত্রগণ উপস্থিত হইল. সেই স্থান 
নাগদ্ধীপ, যেখানে স্ত্রীগণ পৌছিল, সেই স্থান মহেন্দ্র এবং 
যেস্থানে বিজ্বয় প্রথম নামিয়াছিলেন, সেই স্থান স্ুপ্লারকপষ্টরন 
( হুর্পারকপত্তন )। সুপারকে অধিবাসিগণের শক্রতার ভয়ে 
বিজয় জাহাজে উঠিয়! পুনরায় যাত্রা করিলেন। এবার তাস্ত্র- 
পর্ণীদীপে আসিম্না উঠিলেন। যেদিন বিজয় উক্ত দীপে অবতরণ 
করেন। সেই দিনই বুদ্ধের নির্বাণ (৫৪৩ থুঃ পুর্বান্ধ ) হুয়। 
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এ সময়ে তাস্ত্পর্ণীন্বীপে যক্ষিণীর রাজত্ব । বিভয় সাহস ও 

কৌশলে যক্ষিণীরাণী কুবেণিকে ব্ণীভূত করিয়া তাম্রপণীর 

অধীশ্বর হইলেন । বিজয়ের পিতা সিংহবাহু সিংহবধ করায় 

তাহার বংশধরগণ “সীহল+ (সিংহল ) নামে খ্যাত হন। 

বিজয়সিংহল তাত্রপর্ণীঘ্বীপে রাজত্ব করিলে তাহার নামানুসারে 

প্ দ্বীপ 'সীহলঃ (সিংহল * ) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। 

বিজয় সিংহলপতি হইয়া পাগ্যরাজকন্তার করপ্রার্থী হইয়া 

পাণ্যুদেশে দুত পাঠাইয়া দেন। সিংহলাধিপের প্রার্থনায় পাও- 

রাজ আপন প্রিয় হুহিতাকে অর্পণ করেন । সেই পাগ্যরাঁজকন্যার 

সহিত বহু নরনারী সিংহলে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল । 

বিজয়ের বৃদ্ধ বয়সেও পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি অনুজ 

স্থমিত্রের নিকট তাহার রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্ত সংবাদ গ্রেরধ 

করেন। এ সময়ে সুমিত্র রাঢদেশের অধিপতি । তাহার পুত্র 

সম্তানও হইয়াছিল। [তিনি জোষ্টভ্রাতার অভিপ্রায় শুনিয়! 

আপনার কনিষ্ঠ পুত্র পাগুবাঁসদেবকে সিংহলে প্রেরণ করেন। 

পাওুবাসদেবের পৌছিবার পূর্বেই বিজয় ৩৮ বর্ষ রাজত্বের পর 

কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে পাঠ$্বাসদেব গিয়া জ্োষ্ঠ- 

তাতের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। 

বিজয়সেন) বঙ্গের সেনবংশীয় একজন এীবল পরাক্রাস্ত ও প্রধান 

নরপতি। রাজসাহী জেলায় গোদাগড়ী মহকুমার অন্তর্গত 

ব্েওপাড়া নামক গ্রাম হইতে মহাকবি উমাপতিধররচিত 

মহারাজ বিজয়সেনের এক বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, 

এই প্রশস্তিতে বর্ণিত হইয়াছে__- 

যে বীরসেনাদির কীত্তি ব্যাসের মধুময়ী লেখনীতে পরি- 

কীন্তিত হইয়াছে, সেই সেনবংশে সামস্তসেনের জন্ম । কর্ণাটে 

সামস্তসেনের বীরত্ব প্রকাশিত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গলাতটস্থ 

বৈথানসনিবেধিতত অরণ্যাশ্রম দেবা করেন। তৎপুত্র একাঙ্গবীর 

হেমস্তসেন, ইনিও একজন অদ্ধিতীয় বীর ছিলেন। এই হেমস্ত- 

সেনের ওুরসে যশোদেবীর গর্ডে মহারাজ বিজয়সেনের জন্ম । 

তাহার ভুজতেজে নান্তদেব, রাঘব, বর্ধন ও বীর গ্রস্ভৃতি 

মহাবীরগণের দর্পূর্ণ এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গপতি পরা- 

(জিত হইয়াছিলেন। শ্রোত্রিয় বা বেদবিৎ ব্রাঙ্গণগণ তাহার 

নিকট এত প্রভূত ধনলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তীহা- 

দের পত্বীগণ নাঁগরিকদিগের নিকট মুক্তাঃ মরকত কাঞ্চনার্দি 

অলঙ্কার পরিতে শিথিয়াছিলেন। বিজয় কখন যক্জসাধনে বিরত 

ইন নাই। তিনি আকাশম্পর্শী গ্রহ্যয়েশ্বর ( হরিহর ) মন্দির ও 
হি 

* মহাঘংশে সিংহলের একপ নামকারণ বণিত হইলেও তাহার ঘছপূর্ধে 

থে এই স্থান লিংহল দামে খ্যাত ছিলঃ মহাভারত হইতে তাধার প্রমাণ 

গাই। [ সিংহল দেখ।] 

] বিজয়সেন 

জন্থ শত স্ুন্দরীবালা নিযুপ্ত করেন। 

ঈশ্বর বৈদ্িকের বৈদিক কুলপঞ্জীতেও লিখিত আছে-_ 

মহারাজ পরম ধর্মজ্ঞ তরিবিক্রম (হেমন্ত ) কাশীপুরীসর্মীপে বাস 

করিতেন। যেখানে গঙ্গাদলিল-সংস্পর্শে পবিত্র সাধুজনতারিণী 

স্ত্রী শুভ প্রদ| স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত, সেই স্থানবাসী 

মহীপাল ক্রিবিক্রম মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেননামক এক 

পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি ৰিজয়সেন সেই পুরে 

রাজ। হন। পুর্চন্দরের স্যার কান্তিমতী বিলোলা তাহার পত্ধী। 

সেই পত্রীর গর্ভে তাহার মল্ল ও শ্তামল নামে ছুই পুত্র জঙ্ষে। 

মল্ল পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতিলাভ করেন। শ্যামল এদেশে 

(বঙ্গে) আসেন। তিনি গৌড়দেশবাঁনী ও বঙ্গবাসী প্রধান 

শক্রগণকে পরাজয় করিয়া রাজ। হইরাছিলেন ।” * 

পাশ্চাত্য বৈদিক ঝুলপদ্জিকায় লিখিত আছে,-৯৯৪ শকে 

( অর্থাৎ ৯০৭২ খুষ্টাব্ে ) শ্যামল পুর্ববগের (সিংহাসনে অভিিক্ত 

হন।1 কিন্ত আমরা দেওপাঁড়ার প্রহ্যয়েশ্বরলিপি হইতে 

জানিয়।ছি যে, মহারাজ বিজয়সেন নান্দেবকে পরাজয় করেন । 

এই নান্যদেব ১০১৯ শকে (১০৯৭ খুষ্টাবে ) রাজত করিতেন । 

এ অবস্থায় বৈদিক কু্গ্রস্থে যে শ্তামলের অভিষেককীল নির্দিষ্ট 

হইয়াছে, তাহাই আমর! বিজয়সেনের গৌড়রাজ্যাভিষেক কাল 

ব্লিয়। মনে করি। 

* *ত্রিবিআজমমহরাজ সেনবংশনমুস্তধঃ | 

আসীৎ গরমধর্নজঞঃ কাশীপুরামমীপতঃ | 

্বর্ণরেখ। নদী যত্র শরন্ত্রময়ী শুড]। 

স্ব্গঙ্জামলিলে পুত। সন্পে।কজন হারিগী। 

অসৌ তত্র মহীগালে। মালচযং নামঃ স্তিয়।ং। 

আত্মজং জনয়ামাস নায়। বিজয়সেনকং॥ 

আসীৎ সএব রাজ। চ তঙ্জ পুষা|ং সহ।মতিঃ। 

পর্ভী তন্ত ধিলো!ল। চ পুর্ণচন্্রসমদ্যুতিঃ। 

রিং তন্ত।ং [হ পুত্রৌ হো মন্ত।মলবর্দকৌ । 

ম এব জনয়।সাম ক্ষৌীরক্ষকরাবুতো ॥ 

মনসন্তত্রৈব প্রথিত; গ্মলোহত্র সমাগতঃ। 

ব্রেতুং শত্রগণান্ সর্ববান্ গৌড়দেশনিষ। দিনঃ | 

(িজিতা রিপুশ।দিজং বঙ্গদেখনিযাসিনং। 

রাজা সীৎ পরধর্মজঞে। নায়। হ্যা মলবন্দকঃ 0 (ঈর বৈদিক ) 

+ এআমীদ গৌড়ে মহারাজ: শ্থামলো। ধর্মতৎপর;। 

প্রচণ্ড শেবতৃপালৈরচ্চিতঃ স মহীপতিঃ॥ 

ঘেদএহুগ্রহমিতে স হব রাজ 

গৌড়েছবরো নিম্ববলৈ; পরিভুয় শঞ্রন্। 

শৃরান্বয়াতিমদ।ন্ বিজিতারাযা। 

শাক পুনঃ শুভতিধৌ বিজয় পুন) ॥ 



বিজয়া 

অনেকে সামস্তসেন হইতেই গৌড়ে সেনরাজ্যারস্ত এবং 

বরেন্ত্রভূমে বিজয়সেনের জন্মস্থান বলিয়া করনা করেন, কিন্ত 
একথা ঠিক নহে। বিজয়সেনের পুত্র সু প্রসিদ্ধ বশ্লালসেন-স্ব রচিত 
অদ্ভুতসাঁগরে বি্য়সেনকে গৌঁড়ের প্রথম দেনাধিপ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার দানসাগর হইতে জানা যায় যে, 
বিজয়সেনই বরেন্ত্রে প্রথম রাজা হুইয়াছিলেন। বিজয়সেনের 

শিলালিপিতেও--“গৌড়েন্দর মদ্রবদপাকুতকামরূপ- 

ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা! জিগাঁয় |” (২* শ্লোক) 

ইত্যাদি বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বিজয়সেম গৌড়পতিকে 
বিশেষরূপে বিদলিত করিয়াছিলেন । বাস্তবিক গৌড়ের পাল 

বৃপতিকে পরাজয় করিয়! বিজয়সেনই সেনবংশে প্রথম গোড়েস্বর 

হইয়াছিলেন । গৌড়-জয়ের পূর্বে তিনি স্ুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী 
কাথপুবী (মেদিনীপুর জেলাম্থ বর্তমান কাশীয়াড়ী) নামক 

পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

বিজয়সেন গৌড় জয় করিয়! প্রহ্যয়েখবর-মন্দির গ্রাতিষ্ঠা 

করেন। এখন সেই প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন নাই, কেবলমাত্র 

কতকগুলি প্রস্তররাশি সেই স্থানে গড়িয়া আছে। স্থানের 

অর্থাৎ দেওপাড়ার নিকট এখনও বিজয়নগর ও বিয়পুর নামক 

স্থান দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, প্র স্থানে এক সময়ে বিজয়সেনের 

রাজধানা ছিল, এখন সামান্ গ্রামে পবিণত। 

বিজয়মেন বৈদিকভক্ত ছিলেন। তাহার সময় বৈদিকধর্ম্ের 

পুনরভুযু্য় হয়। কায়স্থকুলগ্রন্থে ইণি ২য় আদিশুর বলিয়! 

পরিচিত। ইনি কুরঙ্গেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে ৯৯৪ শকে বৈদিক ব্রাহ্মণ 

আনাইয়৷ তাহাদিগকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় বঙগজ 

ও দরক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থগণের ঘোষ-বস্থু-গুহ মির্রাির পঞ্চ 

বীজপুরুষও এদেশে আগমন করেন। 
[ সেনরাজব্ংশশবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 

বিজয়া (স্ত্রী) ভিথিবিশেষ। এই তিথি বিয়াদশমী নামেও 

খ্যাত। [ দশমীকৃত্য দুর্গাপুজ! ও বিজয়া্ষশমী শে দ্রষ্টব্য । ] 

২ উমাসখী। ইনি গোতমের কন্যা । 

“তামাগতাং সতী দৃ্। জয়ামেকানুবাচ হ। 

কিমর্থং বিজয়! নাগাজ্জয়স্তী চাপরাজিতা ॥ 

সা দেব্যা বচনং শ্রুহ! উবাচ পরমেশ্বরীং। 

গতা নিমন্ত্রিতাঃ সর্বামখে মাতাম্হশ্ত তাঃ। 

সমং পিত্রা গৌতমেন মাত্রা চাপ্যনু রাধয়া ॥” (বামনপু ৪ অণ) 

কালিকাপুরাণেও উক্ত বিবরণের উল্লেখ দেখা যায়। ৩ 

বিশ্বামিত্র সমারাধিত বিদ্ভাবিশেষ। বিশ্বামিত্র এই বিস্তার উপাসনা 

করেন। শেষে তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষপদিগের সংহারের জন্য 

তিনি রামচন্দ্রকে এই বিগ্তা শিখাইয়াছিজেন-- 
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[৫২১ ] বিজয়! 

*বিগ্কামঘৈনং বিজয়াং জয়াঞ্চ রক্ষোগণং ক্ষিগ্ুমবিক্ষতাত! ৷ 
অধ্যাপিপদ্্গাধিস্তো যথা বঙ্লিঘাতয়িষ্যন্ যুধি যাতুধানান্ ॥” 

(ভটি ২২১) 

৪ হুর্গা। ( হেমচঙ্কু) দেবীপুরাণে লিখিত আছে, হুর্থ 

একসময় পল্সনামক দুর্বৃত্ত অসুররাজকে নিহত করেন, সেই 
জন্য তদবধি জগতে তিনি বিজয়! নামে অভিহিত। হন। 

“বজিত্য পঙ্গনামানং দৈত্যরাঁজং মহাবলম্। 

বিজয়া তেন সা! দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা ।”(দেবীপুণ৪ অ") 

৫ যমভাধ্য1। ৬ হরীতকী। (জটাধর) ৭ বচ। ( রত্বমালা ) 

৮ জয়ন্তী। ৯ শেফালিকা। ১* মঞ্রিটা। ১১ শমীভেদ। 

১২ গণিয়ারী। (রাঞ্জনি” ) ১৩ স্থাবরধিধান্তর্থত মৌল বিষতেদ। 

১৪ সাবিদ্ধ্য গিরিজা। ১৫ আনন্দভৈরবী বটী। ১৬ দৃত্তীবৃক্ষ। 
১৭ নিগুণ্ভী, নিষিন্দা। ১৮ ঝচ। ১৯ শ্বেতবচ। ২* নীলীবৃক্ষ। 

২১ বেড়েলা । ২* নীলদূক্বা। ২৩ মাদক দ্রব্য বিশেষ। চপিন্ত 

সিদ্ধি 1 ভাউ.। ইহার পর্য্যায়-ব্রেলোক্যবিজয়া, ভঙ্গা, ইন্ত্রামন, 

জয়।, ( শব্বচ” ) বীরপত্র!, গঞ্জা, চপলা, অজয়া, আনন্দাঁ, হর্ষিণী। 

ইহার গুণ-_-কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাতকফন্ত্র, সংগ্রাহী, বাঁকৃ- 
প্রদ, বল্য, মেধাকারী ও শ্রেষ্ঠ দীপন । (রাজনি”) ভাবপ্রকাশের 

মতে ইহা কুষ্ঠনাশেও সমর্থ । রাজবল্লভ এই বিজয়ার গুণ সম্বন্ধে 
একটা সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্য। করিয়াছেন-__ 

"জাত! মন্দরমগ্থনাজ্জলনিধৌ পীযূষরূপ! পুর! 

ব্রৈলোক্যে বিজয় প্রদেতি বিজয়! শ্রীদেবরাজপ্রিয়। ৷ 

লোকানাং হিতকাম্যয়৷ ক্ষিতিতলে প্রাপ্ত। নরৈঃ কামদা 
সর্বাতঙ্কবিনাশহর্জননী যেঃ সেবিতা সর্বদা ॥৮ (রাজবল্লভ) 

২৪ অষ্ট মহাত্াদশীর অন্তর্গত দ্বাদশী বিশেষ । ব্রহ্মপুরাণে 

লিখিত আছে, শুক্রপক্ষীয় দ্বাদশীর দিনে শ্রবণ নক্ষত্র হইলে এ 

দ্রিন অতি পুণ্যজনক হয় এবং সেই দ্বাদশখী বিজয়া নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। এই পুণ্য তিথির দিনে স্নান করিলে সর্বতীর্থ 

স্থানের ফল এবং পুজার্চনায় একবর্যব্যাপিনী পুজার ফল 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে একবার জপ করিলে সহস্রবার 

জপের কল হয় এবং ধান, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, স্তোত্রপাঠ 

কিংবা উপবাস সহঞ্জ গুণে পরিণত হইয়! থাকে । এই বিজয়া- 

দ্বাদশীর মাহাস্ত্য বাস্তবিকই চমৎকার । এই তিথিতে ব্রত করি- 

বার বিধি আছে। হরিভক্তিবিলাসে এই দ্বাদশী ব্রতের বিধি এই- 

রূপ দেখিতে পাওয়া যায়! প্রথমতঃ গুরু প্রণাম করিয়া তৎপরে 

সঙ্কল্প করিবে।« এই সঙ্কর্ের একটা বিশেষ মন্ত্র আছে 3 বথা-_ 

৮ প্যদ। তু শুরুষ্থাদস্তাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। 

তা স। তু স্হাপুণ্যা হ্বাদশী বিজয়া শ্মত ॥ 



ভোক্ষে ত্রিবিক্রমানস্ত শরণং মে ভবাচ্যুত ॥” 
পরে ব্রতী সোপবীত কলস স্থাপন করিবে। এর কলসের 

উপর তাম্র বা বৈণব পাত্র বিঃাস করিতে হইবে এবং তছুপরি 

উপান্তদেৰকে কান করাই হন করিবে। এই দেবমুষ্তি সুবর্ণ 
নির্মিত হইবে এবং ইহার করে শর ও শার্শ বিরাজ করিবে। 

তৎপরে দেবগ্রতিমাকে শুত্রচন্দন, শুভ্রবসন এবং পাছুকা ও ছত্র 
গ্রতৃতি নিবেদন করিয়া দিবে। ইহার পর সেই দেবমুত্তির 
শিরে বাসগদেবায় নমঃ, মুখে শ্রীধরায় নমঃ, কে কৃষ্ণা নম 

বক্ষে শ্রীপতয়ে নমঃ, বাহুতে শস্ত্ান্ত্রধারিণে নমঃ, কক্ষে ব্যাপকায় 

নমঃ, উদ্রে কবীশায় নমঃ) মেটে, ত্রেলোক্যজননায় নমঃ, জঘনে 

সর্বাধিপতয়ে নমঃ এবং পদে সর্বাত্মনে নমঃ এইবপে সর্বাঙগ 

অচ্চন! করিবে । তৎপরে অর্ধ্স্থাপনাস্তে নিয়োক্ত মন্ত্রে অর্থ্য- 

সমর্পণ করিবে ; যথা-- 
প্শঙ্খচক্রগদাপন্মশাঙগ শরবিভৃষিত | 

গৃহাণাধ্যং ময়া দত্তং শাঙ্গপাণে নমোহস্ক তে |” 

অর্থ্যদানের পর যথাশক্তি ধৃপ দীপ ও নৈবেছ্ দান করিবে। 

নৈবেগ্ সম্বক্ধে কথিত আছে যে, গ্রধানতঃ ঘ্বতপক্ক নৈবেদ্কই 

নিবেদন করিবে। এইরূপে নৈবেগ্ধ দানের পর তাদুলাদি 

নিবেদন করিয়া দিঝে। অনন্তর সেই রাত্রি জাগরণ করিবে। 
পরদিন প্রান্তে ম্নান করিয়া! দেবার্চনার পর পুষ্পাঞ্জক্সি দান 

করিবে। পরে নিম়োক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে) যথা 

"্নমন্তে অন্তু গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক। 

অঘোরং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্বসৌধ্য প্রদ। ভব ॥” 

তন্তাং স্াতঃ সর্বতীর্ঘে স্বাতে। ভবতি মানঘঃ। 

যম্পৃজ্য বধপুজায়ঃ মফলং ফলমঞ্সতে। 

একজপাাৎ সহম্রস্ত জণ্ডম্য।গ্লোতি সংফলম্। 

দ্।নং সহশ্রগুপিতং তথা কৈ বিপ্রভোলনস্॥ 

ছোমন্্রআোপবাসশ্চ সহন্রগুণিতে। ভষেৎ।” (ব্রঙ্গপু* ) 

* দজথ ব্রতবিধিঃ-_ 
আদৌ গুরুং নমস্কৃত্য ততঃ সন্কল্পমাচরেৎ। 

শরশাঙ্গ ধরং দেবং সৌবর্ণং রচয়েত্বরাম্ ॥" 

অন্লপমস্্রে। বধ. 

হাদহ|ঞ্ নিযাহ।রঃ স্থিত্বাহমপরেইহমি ॥ 

ভোক্ষ্যে ব্রিবিক্রমানস্ত শরণ্ং মে ভবাচুত & 

সে।পবীতন্ত কলনং পুর্ব স্থাপয়ে্বতী। 

পাগ্রং তদুপরি ম্যবেত্ত।আ্ং খেশবমেঘ ঘাঁ॥ 

তত্রোপবেগা স ম্রাপা দেবং বিশদচন্দনৈত॥ 

আলিপ্য শুত্রং বদনং দদ্যাৎ ছত্রঞ্চ পাছুকে $ 

ঝান্থরেবাকেতি শির১ শীধরায়েতি বৈ যুখস্॥ 

কৃষণেতি চ ঝঞ্ং বৈ বঙ্গ: এপতজে ইতি &৮ 

বিধান এবং পরে ব্রাঙ্গণভোঞ্ন ও পারণ আচরণ। ইহাই 
বিজয়াব্রতের বিধি। 

হরিভক্তিবিলা মতে, ভাত্রমাসের বুধবারে এই ' বিজয়াব্রত 
যথাযথ অনুঠিত হইলে মাহাত্মাতুলনায় ইহা! সর্ধব্রত অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইবে, সন্দেহ নাই।* 

১৫ সহদ্দেবপড়ী। সহদেব মদ্ররাজ ছ্যতিমানের দুহিত! 

বিজয়াকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন, তাহার গর্ভে এক পুত্র হুয়। 

তাঁহার নাম স্থহোত্র। (মহাভারত ১৯৫৮০) 

১৬ পুরুবংশীয় ভূমন্যর পত্বী। ভূমন্তু বিজয়া নায়ী দাশাহ্- 

নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিজয়ার গর্ভে স্ুহোত্র নামে 

এক্ পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ( মহাভা” ১/৯৫।৩৩) 

১৭ মান্ড্াজ প্রদেশের একটা গিরিসঙ্কট । ১৮ সহ্যাদ্রি- 

পর্বতোদ্তবা একটা নদী। (সহ্যাদ্রিখৎ ) 

বিজয়।দশমী (জী) চাত্ররাচম্থনের শুক্লাদশমী। এই দশমী 

তিথিতে ভগবতী৷ ছুর্গাদেবার বিঘ়োত্সব হয়" এইজন্য ইহাকে 

বিঞুয়াদশমী কহে। এই দিন রাজগণের বিজয়ের জন্ত যাত্র! 

করিবার বিধি আছে । এই যাঞা দ্শমীতিথির মধ্যে করিতে 

হইবে, যদি কোন রাজ! দশমী উল্লজ্ঘন করিয়া একাদশী তিথিতে 

যাত্রা করেন, তাহা হইলে সম্বংসরের মধ্যে তাহার কোমস্থলে 

জয় হইবে না। যদি কেহ স্বয়ং যাঞ্া করিতে অশন্ত হন, 

তাহা হইলে খড়গাদি অস্ত্রশস্ত্ের যাঁরা করিয়। রাখিবেন। 

শা শাীস্পীশিটািপিশস্পিসপ তি িিশিসশ শী পসীসিপিসীপ ৯৮7 

* প্শঙ্ত্রান্্রধারিণে বাহু কক্ষে চ ব্যাপকায় চ। 

কষীশায়োদরং মেঢ্ং ব্রেলোকাজননায় চ ॥ 

জঘনং চার্চয়েদ্বিহ্ব।ন্ সর্ববাধিপতয়ে ইতি । 

সর্ববাত্থনে ইতি পদামেবমঙ্জানি পুজয়েৎ ॥ 

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শাঙ্গ শরধিভূষিত। 

গৃহাপারধ্যং ময়! দত্তং শাঙ্গপাপে নমোহস্ত তে ॥ 

ইত্যর্ঘ)ং পূর্বববৎ কৃত্ব! ধূপদীপো সমপ্য চ। 

ঘ্বৃতপন্কগ্রধান!নি নৈধেদ্যানি নিবেদয়েখ ॥ 

তানৃলার্দীনি দববাথ কৃত্ব। জাগরণং নিশি। 

গাতঃন্নত্বাচ্চয়েত্বেশং পুষ্পাঞ্জলিসথ।ব্রধীৎ। 

নমন্তে অন্ত গোধিন্দ বুধশ্রধণসংজ্ঞক। 

অঙোরং চাক্ষয়ং কৃত্ব! সর্ববসৌথ্যগ্রদে।ভৰ ॥ 

ইতি প্রাখ্য ততঃ মর্বং দত্ব। চার্খ। প্রতোবা ছি। 

শক্ত্য। বিগ্রান তোলছিত্ব। সুখং পারণসাচরেৎ ॥ 

তান্রে নাসি বুখহ্যাহি বদি ত্য দ্বিজয়] ব্রতন্। 

সণ! সর্ববরজেত্যো ইন মাহাক্সযমতিরিচ/তে ॥” 

(হরিঙভিথি' ১৬ খিলাস,) 



আবশ্তক। 

প্রশমীং যঃ সমালজ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ। 
তশ্ত সম্বৎসরং রাজ্তো ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥” 

অশত্বে খড়গা দিষাত্রামাহ রাজমার্তওঃ-_ 

কাধ্যবশাৎ স্ব়মগমে ভূভর্ত,: কেচিদাহুরাচাধ্যাঃ 

ছত্রাযুধাগ্ঠমিষ্ং বৈজগ়িকং নির্গমে কুধ্যাৎ ॥* ( তিথিতব্ ) 
দশমী তিথিতে দেবীর যথাবিধানে পুজা! করিয়া বলিদান 

করিতে নাই, দশমীতে দেবীর উদ্দেশে বলি দিলে সেই রাষ্ট্র 

লাশ গ্রাণ্ত হয়। 

“দশম্যাং দীয়তে যর বলিদানস্ত মানবৈঃ। 

ত্রাস নাশমায়াতি মরকোপত্রবৈঃ স্ফ,টম্।॥” ( তিথিতত্ব) 
এই তিথিতে নীরাঞনের পর জল, গো এবং গোষ্ঠসন্নিধি 

ভূমিতে খঞ্জন দেখিবে, এই সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে যে, 

শুভস্থানে খঞ্জন দেখিলে মঙ্গল এবং অশুভন্থানে খঞ্জন দেখিলে 

অমঙ্গল হয়। পদ্ম, গো, গজ, বাঞ্ধী ও মহোরগ প্রভৃতি 
শুভস্থানে দেখিণে সম্বৎসর মঙ্গল এখং ভল্ম, অস্থি, কাষ্ঠ, তুষ, 

লোম ও তুণাদি অশুভস্থানে দেখিলে অশুভ হইয়া থাকে । যদি 

অশুভথগ্রন দর্শন হয়, তাহা হইলে দেবা ত্রাঙ্মণপুজা, সর্ক্বৌষধি- 

জলম্নান ও শান্তি করা আবশ্তাক | * 

থঞ্জনদর্শনকালে নিয়োক্ত মগ্ত্রণাঠ করিয়া প্রণাম করিতে 

হয়। মন্ত্র যথা-_ 
“গু অশোকশ্চ বিশোকশ্চ নন্দীশঃ পুষ্টিবদ্ধনঃ | 

শঙ্খটড়ো মণিগ্রীবঃ স্বন্তিকঞ্ঠোপরাজিতঃ ॥ 
খঞ্জনায় নমস্তভ্যং সর্বাভীষ্ট গদায় চ। 

নীলকণায় ভদ্রায় ভদ্ররূপায় তে নমঃ ॥ 

* “কৃত। নীরাজনং রাজাবলবৃদ্ধো৷ যখবলম্। 

শোভনং খঞ্রনং পশ্থেজ্জলগোগে।উননিধো ॥ 

হন্তগতেহম্ুজবন্ধো বন্তাং দিশি খন্লনং নৃপঃ পঠ্ঠেৎ। 

তণ্তাং গতন্ত নৃপতেঃ ক্ষি প্রমরাতিখশমুপৈতি ॥ 

মঙ্গলো খঞ্জনং দৃষ্ট। পুণাস্থ।নে মনোরমে । 

গুভং ক্টাদশুভং জ্ঞেয়ং যিপরীতে ন লংশয়ঃ ॥ 

অজান্ু গোধু গজবাজিমছে|রগেযু 

রাজা প্রদশ্চ কুশল: শুচিশান্বলেযু । 

তন্মাস্থিক[ঠতুষলোমতৃণেষু হষ্টে(- 

রিষ্টং দণ।তি বহুশঃ খলু খঞ্জরীটঃ ॥ 

জণ্ডতং খঞ্জনং দৃঃ1 দেব্রাঙ্গণপূজলম্ । 

শিং কুব্ীত কুর্ধাচ্চ স্বানং সর্ব্বৌষষিদলৈঃ ॥” 

( বধক্রিয়াকৌ ুদ্দী তিপিতদ্ব ) 

ভদ্রপ্বং দেহি মে ভদ্রমাশাং পুরয় পুরক । 
স্বস্তিকোহসি কুরু স্বস্তি খঞ্জরীট নমোহস্ত তে॥ 

নারায়ণশরীরোখ সংবৎসরশুভ প্র । 

নীলক মহাদেব খঞ্জরীট নমোহস্ত তে॥ 

বাসুদেব স্বরূপেণ সর্বকামফলপ্রদ | 

পৃথিব্যামবতীর্ণোহসি খঞ্জরীট নমোস্বতে ॥ 

ত্বং যোগযুক্কে মুনিপুত্রকন্তবদৃশ্ঠতামোষি শিখোদগমেন । 

বং দৃশ্তসে প্রাবৃষি নির্গতায়াং ত্বংখঞ্জনাশ্চধ্যময়ে। নমন্তে ॥৮ 

( বর্ধক্রিয়াকৌমুদী ) 
এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। প্রবাদ আছে যে, এই দিন 

যাত্রা করিয়া থাকিলে সংবত্সর মধ্যে আর যাত্রা করিতে হয় না। 

ধযাত্রাই সকল স্থলে শুভ হইয়া থাকে । এই অন্ত অনেকে 

দেবীর নিরঞ্জনের পর এঁবেদীর উপর বসিয়া হূর্ানাম জপ 

করিয় যাত্র। করিয়া থাকে। 

ছুর্গোৎসবপদ্ধতিতে বিজয়াদশমীকৃত্যের বিষয় এইরূপ 

নির্দিষ্ট হইয়াছে যে,-- 
"আর্জায়াং বোধয়েদেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ। 

পুর্ববোত্তরাভ্যাং সংপুজ্য শ্রবণেন বিসর্জয়েও ॥* ( তিখিতত্ব) 

আর্্রানক্ষত্রে দেবীর বোধন, মুলানক্ষত্রে নবপত্রিকা প্রবেশ, 

পূর্ববাধাঢ়া ও উত্তরাষাড়া নক্ষত্রে পুজা এবং শ্রবণানক্ষন্ত্রে 

দেবীর বিসঙ্জন করিতে হয়। বিজয়া দশমীর দিন শ্রবণ! নক্ষত্র 

হইলে বিসর্জনের পক্ষে অতি প্রশস্ত, এ দিন যদি শ্রবণানক্ষত্র 
ন। হয়, তাহা হইল কেবল দশমী তিথিতে বিসঙ্জন বিধেয়। 

এই তিথিন্তে পুর্ব্বাহ্নকালে চরলগ্নে দেবীর বিসর্জনকাল। 

বিসঞ্জনে চরলগ্র পরিঠ্যাগ কর! কদাচ বিধেয় লছে। 

বিয়াদণমা প্রয়োগ -এই দিন প্রাতঃকাণে প্রাতঃকত্যাদি 

সমাপন কগ্িয়। আসনে উপবেশন কারবে । তখৎপরে আচমন, 

সামান্ট।ধ্য, গণেশা।দ দেবতাপুজা এবং ভূতগ্ুদ্ধি ও হ্যাসাদি 

করিবে। পরে ভগৰ্তী ছুর্থীদেবীর “৩ জটাজুটসমাযুক্তাং 
ইতাপি মগ্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ধাস্থাপন এবং পুনরায় ধ্যান 

করিবে, তৎপরে যখাশক্ত বীর পুজা করিবে। 
পুজার পর 

“্তুর্গাং শিবাং শাস্তিকরীং ব্রদ্ধাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং । 

সর্বালোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদধাশিবাম্ ॥ 

মঙ্গগ্যাং শোভনাং শুদ্ধং নিক্ষলাং পরমাকলাম্। 

বিশ্বেশবরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং গ্রণমাম্যহুম্ ॥ 

সর্বদেবমরীং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্। 

্রহ্ষেশবিষ্টুনমিতাং 'প্রণমামি সদা উমাম্॥” 

ইত্যাদি মগ্ত্রে দেবীর স্তবপাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিক্ে 



বিজয়াদশমী [ ৫২৪ ] বিজয়ানঙ্দগ 

হইবে। তৎপরে পযু্/ষিতান্ন ও চিপিটকাদি এবং ভোজ্যোৎসর্গ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর ঘট তুলিয়৷ আনিয়! উহার জলে 

করিয়া আরত্রিক ও নমস্কার করিবে । পল্পব দ্বারা নিয়োক্ত ম? পাঠ করিবে এবং সকলকে শাস্তিজল 

কোন কোন দেশে ব্যবহার আছে যে, পাস্তা ভাত,কচুশ!কের ! ও নির্মাল্য পুম্পদ্বারা দেবতার আশীর্বাদ দ্রিবে। এই শাস্তি 

ঘণ্ট এবং চালিতার অধ্থল দিতে হয়, তদহুসারে উহাত্বারা দেবীর | ও আশীর্বাদ দ্বারা সকলের সকল কার্যে জয় ও মঙল হইয়া 
ভোগ হইয়। থাকে | তৎপরে করজোড়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে: | থাঁকে। শাস্তিমন্ত্র-- 

*& বিধিহীনং ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং ষদচ্চিতম্। “ও সুরাত্বামতিসিঞত্ত ব্রহ্ষবিষুশিবাদয়ঃ | 

সাঙ্গং তবতু তৎসর্কং ত্বৎপ্রসদান্মহেশ্বরি ॥৮ বাসুদেবো জগন্নথস্তথা সন্কর্ষণে! বিভুঃ ॥ 
অনস্তর দেবীর অঙ্গে সমস্ত আবরণদেবতাকে লীন চিন্তা প্রছ্ায়শ্চানিরদ্ধশ্চ ভবস্ত বিজয়ায় তে। 

করিয়া ঘটে একটু জল দিয়া পাঠ করিবে "তু দুর্গে ছুর্গে ক্ষমন্ব" । আখথওলোহগ্রির্ভগবান্ যমো বৈ নৈখ তিস্তথা ॥ 
তৎপরে দেবীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে একটা ত্রিকোণ মণ্ডল বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথ! শিবঃ | 

করিবে । নবঘটের মধ্যে একটা ঘট এ মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া ্রহ্মণা সহিতঃ শেষে দিকৃপালাঃ পাস্ত তে সদা 

সংহারসুদ্রাদ্ধারা একটী পুষ্প লইয়া “গু নিশ্াল্যবাসিন্যে নমঃ শু কীর্ডিলক্দীর্ধ তির্মেধা অদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষম! মতিঃ 

সু চণ্ডেশ্বর্যো নমঃ” এই মন্ত্রে সমস্ত নির্মাল্য ঘটোপরি দিয়া বুদ্ধিলজ্জ1 বপুঃ শাস্তিস্ত্টিঃ কাস্তিশ্চ মাতবঃ ॥ 

পূজা করিতে হইবে। তৎপরে “গু ক্ফৈং চগ্ডিকায়ৈ নমঃ” এই | এতাস্ত্ামভিযিঞ্চস্ত দেবপত্বাঃ সমাগতাঃ | 

মন্ত্রে পূজা! করিয়া দেবীর দক্ষিণ চরণ ধরিয়। এই মন্ত্র পাঠ আদিত্যশ্চন্দ্রম। ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ ॥ 

করিতে হইবে__ গ্রহাস্বামভিসিক্স্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। 

“তু কৃতা পুজা ময়া তক্ত্যা কল্যাণং কুরু মে সদা । 

ভুক্ত ভোগান্ বরান্ দর্ধা কুরু ক্রীড়াং যথানুখম্॥ 
শু উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পুজাং প্রগৃহ চ। 

কুক্ুঘ মম কল্যাণমষ্টীভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ 

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চগ্ডকে। 
যৎ্পু্জিতং ময়! দেবি পরিপূর্ণ তদস্ত মে ॥ 
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। 

ংবসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥ 

গৃহীত্বা শারদীং পুজাং সমস্তাং শঙ্করপ্রিয়ে। 
গচ্ছ দেবি মহামায়ে অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ 

যথাশক্তি কৃত! পুজ! তক্ত্যা কমললোচনে। 

খষয়ে। মুনয়ো গাবে দেবমাতর এবচ ॥ 

দেবপত্ত্যো কব! নাগা দৈত্যাশ্চাপসরসাং গণাঃ। 

অস্ত্রাণি সর্বশান্্রাণি রাজানে! বাহনানি চ॥ 

ওধধ।নি চ রত্বাণি কাঁলস্তাবয়বাশ্চ যে। 

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীথানি জলদ! নদাঃ ॥ 

দেবদানবগন্ধর্বব! বক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ | 

এতে খামভিসিঞ্চন্ত ধন্মকামাসিদ্ধয়ে ॥” 

এই মন্ত্র এবং বেদাম্থমারে তত্তদ্ বেদে[ক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়! 

জল দিতে হইবে। এইক্পে দেবীর বিসজ্ঞন করিয়া শানা- 

প্রকার গীতবাগাদির সহ্তি নদীতে দেবীগ্রতিমা বিসঙ্জন 

করিবে। (ছুর্গোৎসবপদ্ধতি ) 

প্পি্পীসপ্পী শী পলাশী শিীপপীপিপী শাপলা সাপে শীশীিশীশীশা শশী 

সাঙ্গং ভবতু তৎসর্বং ত্বতপ্রসাদ[ন্মহেশ্বরি ॥ দেবীর বিসঞ্জনের পর গুরুজনদ্িগকে প্রণাম ও আশীর্ভাজন- 

উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে গুভাং পূজাং প্রগৃহা চ। দিগকে আঘার্বাদ করিতে হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নম্য্য 

ব্রজ আঁতোজলে বৃদ্ধ স্থাপিতাসি জলে ত্বিহ ॥ নারীগণ আশীর্বাদ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ধান্ত দুর্ববা ও অল্লাধিক 

নিমজ্জাস্তসি সংপুজা পত্রিক! বঞ্জিতা জলে। মিষ্ট দ্রব্য দিয়া থাকেন। 

ুত্রাযুর্ধনবৃদ্ধযর্থ, স্থা(পতাসি জলে ময়া ॥”৮ বিজয়াদত্য, ১ প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় কএকজন নৃপতি। [চালুক্য 
তৎপরে এক্টী মৃন্ময় বা তাআাদি পাত্রে দর্পণ রাখিয়া দেখ।] ২ দাক্ষণাপথের বাণরাজবংশীয় কএকজন রাজ । 

ঘটের জল এ পাত্রে দিয় দর্পণ বিসর্জন করিবে। এ দপণযুক্ত | বিজয়াধিরীজ, কচ্ছপঘাতবংশীর একজন রাজা । ১১০* সং" 
পাত্র দেবীর সম্মুখে রাখিতে হয়। এ পাত্রস্থ জলে দেবীর! বতে বিমান ছিলেন। 
পাদপন্প দেখিবার ব্যবহার আছে। এজ্রলে দেবীর পাদপন্ন বিঞয়ানন্দ, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ক্রিয়াকলাপ, 

দশন করিয়া! দেবীকে প্রণাম করিবে। ধাতুবৃত্ত ও কাব্যাদর্শের টীকা রচনা করেন। 
পরে “গু উত্তিষ্টব্রদ্ধণম্পতে দেবযস্তত্তেমহে মারুতঃ স্দানব | বিজয়াঁনন্দ, কুষ্টরোগৌবধবিশেষ | প্রস্তত-প্রণালী_পারা 

ইন্্র প্রাশূর্ভব। সচা ।* এক ভাগ ও হরিতাল ছুই ভাগ মগ্রপৃত করিয়া মৃৎকটাহে রাখিয়! 



বিজয়িন্ 

উপরে উত্তয়ের তুলা পলাশ তশ্ব দিয়া পাত্রের মুখ লেপন করিয়া 
চব্বিশ প্রহর পাক করিবে। শীতল হুইলে এ পারছ গ্রহণ 
করিয়া কাচপাত্রে যন্বপূর্বক রাধিবে। ইহাতে শ্বিত্র রোগ ও 
সকল প্রকার কুষ্ঠ নাশ করে। 

বিজয়ার্ক, কোহলাপুরের একজন অধিপতি । প্রায় ১১৫০ 
খুষঠাৰে বিস্তমান ছিলেন। 

বিজয়ালয়, খ্ষ্টীয নবম শতাব্ীর একজন প্রসিদ্ধ চোলরাঁজ। 
বিজয়াবটী, শ্বাসরোগৌষধবিশেষ। প্রস্তত-প্রণালী--পাঁরদ, 

গন্ধক, লৌহ, বিষ, অব্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাচ, পিপ্পলীমূল, 
নাগকেশর, ধিকটু, ত্রিফপা,তামা, চিতা ও জয়পাল সমভাগ সমু- 
ঘয়ের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া বটা প্রস্তত করিবে । ইহাতে 
শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল, প্রমেহ, বিষমজর, শুতিকা, গ্রহণীদোষ, 
শুল, পাও, আময় ও হস্তপদাদি দাহ ইত্যাদি শান্তি হয়। 

বিজয়াবটিক1 (শ্রী) গ্রহনীরোগের অন্ততম ওবধ। প্রস্তত- 
প্রণালী এই--২ তোলা পার! ও ২ তোলা গদ্ধক লইয়! কজ্জলী 
করিয়া তাহার সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাজ, প্রত্যেক ২ তোলা 
মিশাইয়া সকলগুলি একত্র আদার রসে ভিজ্াইবে, পরে তাহার 
সহিত দ্বিগুণ কুড়চীর ছালভম্্ম মিশাইয়! উত্তমরূপে মাড়িয়া 
চারি রতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। এই বিকার এক 
একটা প্রত্যহ প্রাতে ছাগছুপ্ধ বা কুড়চীর ছালের কাঁথসহ 
সেবনীয়। পরে আবার মধ্যাহ্ততোজন কালে ইহার ২ রতি 
প্রমাণ ওধধ লইয়া দধিমিশ্রিত অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত 
ভক্ষণীয়। এই ভোজনকালের মাত্র। প্রতিদিন এক এক রতি 
করিয়া বাড়াইয়া থে দিনে দশরতি পর্যন্ত পূর্ণ হইবে, তাহার 
পরদিন হইতে আবার প্রতাহ এক এক রতি করিয়া কমাইতে 
হইবে। পথ্য-গোটা মহ্রের যুষ ও বারিভক্ত ( গরমভাত 
ভিজাইন্না শীতল হইলে ) ভক্ষণীয়। 

বিজয়াসগুমী (রি) বিজয়াথা। সপ্তমী। শুক্লুপক্ষের রবিবারে যদি 
সপ্তমী তিথি হয়, তাহা! হইলে তাহাকে বিজয়াপ্মী কহে। 
এই সপ্তমী তিথিতে দান করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। 

শগুরুপক্ষস্ত সপ্ম্যাং হর্য্যবারো দা ভবেৎ। 

সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্বং মহাফলম্।॥” ( তিথিতত্ব ) 
ততপরে শমীবৃক্ষস্থিত অক্ষতযুক্ত আর্তরমৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া 

পানাবিধ বাস্তাদির সহিত শ্রীপামচন্ত্রকে গৃহে আনিয়া নানাপ্রকার 
উৎসব করিবে । তাহার পর প্রারামচন্ত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত 
করিয়। ব্কামরাজ্য রামরাজ্য রামরাজ্য ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া ব্বৈধবের সহিত গ্রহণ ও ধারণ করিতে হইবে। 

(হরিভক্তিবি" ১৫ বি") 

বিজয়িন্ (ব্রি) বিশেষেগ জেতুং শীলমন্ত বি-লি-€ জি-দৃক্ষি- 
আমা 

বিজয়োৎসব 

বিশ্রীতি। পা ৩২১৫৭ ) ইতি ইনি। ১ জয়যুক্ত, জ়লীল। (পুং) 
২ অঞ্জুন। বিজয় ও বিজয়ী ছুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়, 
অঙ্জুনের দশটা নামের মধ্যে একটা নাষ। 

"অর্জুনঃ ফাল্তনী দিফুঃ কিরীটী শ্বেতবাহন£। 
বীভতনুর্বিজয়ী কুষণঃ সব্যসাচী ধনঞয়ঃ ॥ 
এতান্তর্জননামানি প্রাতরুথায় ষঃ পঠেৎ। 
উদ্ভতেষপি লঙ্সেষু হস্তা তন্ত ন বিস্ততে ॥* (সর্ধলোক প্রসিদ্ধ) 

বিজয়িন (ব্রি) বিজিল। ( অমরটীকা! রায়মুকুট ) 
বিজয়ীক্দ্ যতীন্দ্র, একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু দার্শনিক । দ্মানন্দ- 

তারতমাবাদ, স্টায়ামৃতের আমোদটীকা, ব্যাসতীর্ঘরচিত তাৎ- 
পর্ধযচন্ত্রিকার চন্দ্িকোদাহৃতন্ত।য়বিবরণও অগ্লধ্যকপোলচপেটিক! 
প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। 

বিজয়ীন্দর স্বামী, চক্রমীমাংসারচয়িতা । 
বিজয়েশ, বিজয়েশ্বর (পুং) কাশ্মীরের একটা প্রসিদ্ধ শৈব- 

তীর্থ, বর্তমান নাম বিজব্রোর। 

বিজয়ৈকাদশী (ত্ত্রী) একাদশীতেব। আঙ্গিন মাসের শুরা, 
একাদশী ও ফান্তনের কৃষ্ণা একাদণী। 

বিজয়োৎ্সব (পুং) বি্যয়ায়ামুৎসবঃ। 
শুরাদশমী তিথিতে ভগবছুৎসব বিশেষ । 
এই তিথিতে উৎসব করিবেন। 

“আশ্বিনস্ত দিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ | 
কর্তব্যো বৈষণবৈঃ সার্ং সর্ব বিজয়ার্থিন! ॥” 

(হরিভক্তিবিণ ১৫ বি) 
হরিভক্তিবিলাস মতে,বিজয়াদশমীর দিন বিয়োৎসব করিতে 

হয়, এই উৎসবের বিধান এইরূপ লিখিত আছে যে,রক্ষঃকুলান্তক 
শ্রীরামচন্ত্রকে রাজবেশে বিভূৃষিত করিয়৷ রথের উপরিভাগে 
তুলিয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইতে হইবে, তথায় যথাবিধানে 
পুজাদি করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পৃজা 'ও শমীবৃক্ষের পূজা করিয়া 
নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।* মন্ত্র যথা -.. 

"শমী শময়তে পাঁপং শমীলোহিতকণ্টক1। 
ধরিত্রর্জনবাণানাং রামস্ত প্রিয়বাঁদিনী ॥ 

আশ্বিন মাসের 

বিজয়াভিলাষগণ 

* “রথমারোপ্য দেখেশং সর্ধলঙ্কারশোভিতং। 

সাদিতৃণধন্ুব1ণপাণিং নজঙ্চরাস্তকম্ ॥ 

্বলীলয়া জগআাতুমাবিভূতিং রযৃহস্। 
রাজোপচারৈ; &রামং শঙ্গীবৃক্ষতল। নয়েং ॥ 

সীতা কাস্তং শমীযুক্তং তক্তানামগঃহ্বরং! 

অর্চরিত্বা। শমীবৃক্ষমর্চয়েছিজয়াগুয়ে ॥" 

( হরিতজ্িবি+ ১৫ ঘি) 

৯১৩২ 



হি পর ০ ০ শপ পপ পন স্পা 

করিষ্যমাণা যা যাত্রা যখাকালং সুখং ময়া ॥ 

তর নির্বিদ্নকর্তী তং ভব রামপুজিতা ॥ 

গৃহীত্বা সাক্ষতামান্াং শমীুলগতাং মুদম্॥ 
শীতবাদিকসনিখোধৈস্ততো দেবং গৃহং নয়েৎ ॥* 

(হরিভক্িবি" ১৫ বি") 

বিজর (শ্রি)বিগতা আরা যস্ত। ১ জরারহিত। ২ নবীন। 
"আত্মনং তঞ্চ রাজানং বিজরং চিরজীবিতম্ ॥” 

( কথাসরিৎসা” ৪১1১৯) 
(ক্লী)২ গুচ্ছ। 

বিজর্জর (রি) বিশেষ প্রকারে জীর্ণশীর্ণ, অত্যন্ত জীণশীর্ণ। 

“পুরা জরা কলেবরং বিঅর্জরীকরোতি তে।” ( মহাভারত ) 

বিজল (রি) বিগতং জলং যম্মাৎ। ১ নির্জল, জলহীন | 

*তোয়াশয়ান্চ বিজল! সরিতোহপি তন্থ্যঃ ॥৮ 

( বুহৎসংহিতা, ১৯২০) 

২ অবৃষ্টিকাল। ৩ বিজিল। ( হেম) 

বিজলা (ভ্ত্রী) চঞ্চুশাক, গোনাড়ীচ শাক । (রাক্ষনি* ) 

বিজলী (দেশজ) তড়িৎ, বিছাৎ । 

[বজলীচটক, (দেশজ) বিহ্যচ্ছটা বিছ্যাতের ওঁজ্জল্য বা! চাক্চিক্য। 
বিজল্ল পেং) বিশেষেণ জল্পনম্। সত্য বা মিথ্যা,কাঁজের ৷ অকাজের 

সমস্ত কথাই এক সময়ে কতকগুলি বকা । ২ গুঢ় ইঙ্গিত দ্বারা 
অহ্য়াপ্রকাশপূর্বক পাপদেষ্টার ( পুণ্যাস্মর ) প্রতি কটাঙ্গোক্তি। 

পৰ্যক্রয়াহয়য়া গুঢ়মানমুদ্রীস্তরালয়া 

অঘদ্ধিষি কটাক্ষোক্ডিবিজল্লো বিছ্ষাং: মতঃ ॥” (উজ্জ্বলনীলমণি) 

৩ অবজা, অনৃত ও দুষ্টোক্তিকে বিজল্প বল! যায়। 

( মার্কপুগ ৫১৫ ), 

বিজবল, বিজপিল, পিচ্ছিল। 

বিলাক!, বিজ্জ/কানামী, সত্রীকবি। 

(বিজাগাঁপাটমৃ, (বিশাখপত্ন ) মাস্্রা্জ প্রেসিডেম্দীর অন্তর্গত 
ই“রাজাধিকারে, একটা জেলা । অক্ষা” ১৭১৪৩হইতে ১৮ 

৫৮ উঃ এবং দ্রাথি” ৮২০১৯ হইতে ৮৩৫৯ পৃঃ মধ্য । জয়পুর 
ও বিজয়নগরম্ ভূসম্পন্তি লইয়া, ইহার ভূপরিমাণ ১৭৩৮০ বর্গ 
মাইল। লোকসংখ্য! প্রায় ২৫ লক্ষ | স্থানের আয়তন ও জোক 
ষংখ্য। হিনাবে এই জেল! মান্র্াজ প্রেসিডেম্পীর অন্তান্ত জেলা 

অপেক্ষা বৃহৎ । 

ইহার উত্তর সীমায় গঞ্ম, জেল! ও মধাগ্রদেশ, পূর্বে 

গঞজাম ও ৰঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও গোদাবরী জেলা 

এৰং পশ্চিমে মধ্যঞাদেশ। ১৪টী জমিদারী, ৩৭টা সত্বাধিকারী 

ভূমম্পান্তি এবং গোলকপ্ডা, সর্বসিদ্ধি, ও পালকোা নামক তিন | 
গর্ঝামেপ্টেয শাসনাধীন তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার 

[ ৫২৬ ] 

প্রাচীন নাম বিশাখপত্তনম্ এবং সেই বিশাখপত্তনম্ নগরেই 
জেলার বিচার সদর পপ্রতিষ্ঠিত। 

এই জেলা মাক্জাজ প্রেসিডেন্দীর উত্তরাংশে সমুদ্রোপকুলে 

অবস্থিত। ইতিহাসে এই দেশভাগ উত্তর সরকার ([ঘ০:৪%০1 
0079৪ ) নামে পরিচিত। পূর্ববিভাগে বঙ্গোপসাগরের নীল 
জলরাশি এবং তছুপকণে শ্তামল বৃক্ষরাজিৰিমণ্ডিত পর্বতমালা 

স্থানীয় সৌন্দর্যের দিব্য ছটা বিকিরণ করিতেছে । 
মান্দ্রীজ হইতে ট্টীমার বা রেলপথে এখন বিজাগাপাটমে 

আসা যায়। পূর্বে গ্ীমারে আসিবার সময় মসলীপত্তন অতিক্রম 
করিয়া কিছুদূর আসিলে জাহাজের উপর হইতেই অদু'রে ডলফিন্ 

নোজ নামক পাহাড়ের শিরোদেশ দেখ! যাইত। পাহাড়ের 
অর্ধ মাইল দুরে পোর্ট আপিসের ঘাটে নামিতে হয়। 

প্র ঘাটের, উপর পোর্ট আপিসের ইমারত ও উহার উত্তরদিকস্থ্ 
একটী পর্বতশুঙ্গে তিনটা বিভিন্ন ধর্মের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ 
তন্মধ্যে একটী কোন মুসলমান সাধুর মমাধিমন্দির । সাধারণের 
বিশ্বাস, বঙ্গোপসাগরের উপর এই দর্গা-সাহেবের সম্পূর্ণ আধিপত্য 

আছে। স্থানীয় প্রত্যেক লোকই সমুদ্রযাঁ। হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া! এখানে রৌপ্যনির্ষিত প্রদীপ প্রদান করে। ভক্তগণ' 
প্রতি শুক্রবারে দর্গার সম্মুখে প্রদীপ জালিয়া দেয় এবং পোতের 
মাল্লারা সমুদ্রপথে গমনাগমনকালে তিনবার নিশান তুলিয়া ও 
নামাইয়! তাহার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। 

পর্বতোপরিস্থ এই সকল দেবকীর্তি এবং তৎমংলগ্ন অন্তান্ঠা 
অক্টালিকাদি সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখিতে বড়ই প্রীতিগ্রদ। এতত্তিন্ 
ডলফিন্ নোজ অতিক্রম করিস বিজাগাপাটম্ প্রবেশ-পথের ও 

সমগ্র উপকৃলভূমির প্রাকৃতিক সৌনার্ধ্য যে অতীব রমণীয় ও 

চিন্তাকর্ষী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
এ দর্গীর পশ্চিমে হিন্দুদিগের বেহ্কটস্বামীর মন্দির স্থানীয় 

হিন্দু বণিকদ্দল বু অর্থব্যয়ে তিরুপতি স্বামীর অনুকরণে উক্ত 

মন্দির নির্দাণপূর্বক দেবমুত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । তৃতীয় 
পাহাড়ে সর্ধ পশ্চিমে রোমান কাথলিক খুষ্টান্দিগের প্রতিষ্ঠিত 
একটী শীর্জা। প্রকৃতি কর্তৃক এইম্বান নানা, মনোহর সাজে 

সজ্জিত হইলেও, এখানকার স্বাস্থ্য ততদুর ভাল নহে.। পূর্ব্ঘাট 
পর্বতমাগার একটা শাখা এই জেল্রার উত্তরপূর্ব হইতে 

দক্ষিণপশ্চিমে প্রস্থত হইয়া জেলাটাকে ছুইটী অসমান ভাগে 

বিভক্ত করিয়াছে । তন্মধ্যে, অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংপটা পর্বাত- 
ময় এবং নুদ্ত অংশটা মমতল।। 

পার্বত্য প্রদেশে অবস্থিত উচ্চ গিরিচুড়াগুলি অমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
সাধারণতঃ ॥ হাজার ফিটের অধিক উচচ। এই সকল পর্ধত- 
মালার উভয় পারের, ঢালু দেশে নান! জাতীয় ফনমূল ও. শক 



নবজীর গাছ এবং স্থানে স্থানে দীর্ঘাকার আরণ্যবৃক্ষসমূহ বিরা- 
জিত দেখা যায়। পর্বতের উপত্যকাদেশে সুন্দর সুন্দর বাশ 

ঝাড় আছে । 

গর্ব্ববর্ণিত পর্বতশ্রেণী এই জেলার গ্রানুট, ধারার অববা- 
হিকায় পরিণত হইয়াছে । পূর্বদিকের জলরাশি ধীরে ধীরে 
পর্বতগাত্র বহিয়া এক একটী স্বেতন্থিনীরূপে বঙ্গোপসাগরে 

মিলিত হইয়াছে । পশ্চিমদ্দিকের পর্বতগ[ত্র-বিধৌত জলরাশি 
ইন্দ্রবতী, শবরী ও সিল্পর নদী দিয়া গোদাবরী নদীর কলেবর 

পুষ্ট করিতেছে । আবার জয়পুরের উত্তর ভাগে অপর একটা 

'অববাহিক। দৃষ্ট হয়। উহার কতক জল মহানদীতে ও কতক 

গোদাবরীতে পড়িতেছে। মহানদীর অসংখ্য শাখা প্রশাখ! মধ্যে 

তেল নামক শাখাই সর্ব প্রধান এবং তাহার উৎপত্তিস্থান এই 
জেলায় বলিতে হইবে। 

পূর্্বঘাট-পর্বতমালার পশ্চিমদিকে জয়পুরের বিস্তৃত সামন্ত 
রাজ্যের অধিকাংশ অবস্থিত । ইহার অধিকাংশ স্থানই পর্বত- 

সমাকুল ও বনপূর্ণ। পর্বতোপরিস্থ যে উপত্যকাভাগে ইন্্রব্তী 
প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহ। অপরাপর স্থান।পেক্ষা বিশেষ উর্বরা। 

জেলার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে কন্দ ও শবরজাতির বস. 

আছে। ইহারা উভয়েই পর্বতচারী। জেলার সর্ব উত্তর ধারে 
নিমগিরি নামক বিস্তৃত শৈল বিরাজিত। উহার সর্বশ্রেষ্ঠ 

পর্বতচুড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯৭২ ফিট উচ্চ। এই সকল 

পর্বতশিখরের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ উপত্যকাসমূহ বিভক্ত হইয়া 
বি্চমান আছে। সকল উপত্যক1 গুলিই নিকটবন্তী ঘাট পর্ব্বত- 
মাল! হইতে ১২৩০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। নিমগিরি পর্বতবিধোৌত 

জলরাশি দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে এবং সেই জল- 

প্রণালী হইতেই চিকাকোল ও কলিঙ্গপত্তনের পাদ প্রবাহিত 

নদীদ্ঘয় উৎপন্ন। 

ঘাটমালার দক্ষিণপুর্বভাগে বঙ্গোগনাগর তীর পধ্যস্ত সমগ্র 

স্থানই প্রায় সমতল। সমুদ্রজল সিক্ত ও নদীমাল! বিচ্ছিন্ন এই 
ভূমি প্রচুর শ্তশালিনী ও সমধিক উব্বরা। 

পার্খবস্তী গঞ্জাম জেলার বিমলীপত্তন ও কলিঙ্গপত্তন নামক 

নগরঘয়ে দেশজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির বন্দর প্রতিষ্ঠিত থাকায় 

এই স্থানের অধিবাসিবর্গ লাভের প্রত্যাশায় বিগত ২০।৩* বৎ- 

সরের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে এই স্থানকে শশ্তশালিনী করিয়াছে। 
এখানকার সর্বত্রই কষিকষিত শ্যামল ধান্তক্ষেত্রে প্রপুরিত, 

কোথাও বা! তামাকু ও ইচ্ষুদণ্ডের শ্যাম শিরমণ্ডিত বিস্তীর্ণ 

উদ্ানমালা পরিশোভিত। কেবলমাত্র সমুদ্রোপকুলবর্তী ক্ষেত্র- 

সমুহ ইতন্ততঃ গণ্তশৈলমালায় পরিচ্ছিনন। এই শৈলরাজির 

কোন একটার শিখরদেশে স্বাস্্যাবাস-স্থাপনের সবিশেষ চেষ্টা 

হইয়াছিল, ফিন্তু বিলাগাপাটম্ হইতে সেই স্থানে আসিবার 

» জন্তর থাগ্রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

পথ না থাকায় উহ কার্ষে পরিণত হইতে পায়ে নাই। 
উপরে পর্বতোপরিস্থ বনমালানিচয়ের যে কথা বলা হইয়াছে, 

তাহার কতকাংশ ইংরাজরাজের পরিদর্শনে, কতকটা বা স্থানীয় 
জমিবারবর্গের যত্বে ও সুব্যবস্থায় পরিরক্ষিত। উত্তরে পালকোও্া 

শৈলমালায়, দক্ষিণপশ্চিমে গোলকোও্। শৈলশিখরে এবং সর্ব" 

সিদ্ধি তালুকের উপকুলভাগে গবর্মেন্টের রক্ষিত বনমাল! দৃষ্ট 
হয়। জয়পুর, বিক্লয়নগরম্, বোনীলছমীপুরম, গোলকোণ্ডা, 

সর্বসিদ্ধি ও পার্বতীপুর তালুকের বন মধ্যে নান! জাতীয় বৃক্ষ 

জন্মে। সর্বসিদ্ধি তালুকের তৃখাচ্ছাদিত মরুময় প্রান্তরে যে 

সকল গুল উৎপন্ন হয়, তাহা! কেবল জালানি কাঠ ও গবাদি 

এখানে গুগৃগুলু, বংশ, 

শাল, আশন, অর্জুন, হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি আবশ্তকীয় 
বৃক্ষের অভাব নাই। 

বর্তমান বিজাগাপাটম্ জেল! হিন্দু-ইতিহীসের প্রথমকালে 
প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অস্ততূক্ত ছিল। কিছুকাল পরে প্রাচ্য 
চালুক্যবংশের জনৈক নরপতি এইস্থান অধিকার করিয়া প্রথমে 
ইল্লোরার নিকটবর্তী বেঙ্গী নগরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। 

তদনস্তর তিনি রাজমহেন্দ্রীতে স্বীয় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়া- 

ছিলেন । গঞ্জাম হইতে গোৌদাবরী তীর পর্যস্ত সমুদ্র তীরবর্তী 
ভূভাগের এক সময়ে যে রা্রশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানে সে 

রাজশাসনের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জনপদ কোন 

সময়ে উড়িষ্যার গজপতি রাজবংশের এবং কোন সময়ে তেলি- 

নার অধীশ্বরদিগের শাসনে পরিচালিত হইয়াছিল; সুতরাং 

উক্ত দুইটী রাজবংশের ইতিহাসের সহিত এতত্প্রদেশের ইতি- 

হাস বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট । 

অপেক্ষারৃত পরবন্তিকালে, দাক্ষিণাত্যের বাহ্গণীরাজবংশের 

মুসলমান নরপতি ২য় মহন্সদ উড়িষ্যার সিংহাসনে কোন রাঁজ- 

কুমারকে বসাইতে চেষ্টা করায়, পুরস্কার স্বরূপ তাহার নিকট 

হইতে খগুপল্লী ও রাজমহেন্দ্রী প্রদেশ প্রাপ্ত হন। অতংপর 

বাঙ্ষণীরাজবংশের অধংপতনে রাজাময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 

হইলে উড়িষ্যারাজ এ সকল প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিয়া 

লন। কিন্তু অধিক দিন তাহাকে এ গৌরব বহন করিতে হয় 

নাই। কুতুবশাহীরাজ ইব্রাহিম কেবল যে এ সকল প্রদেশ 

জয় করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি উত্তরে চিকাকোল পধ্যস্ত 

সমগ্রদেশ ভাগ অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন। 

১৬৮৭ খুষ্টাবে দাক্ষিণাতোর প্রসিদ্ধ গোলকোণ্ডা রাজ্য 

মোগল বাদশাহ অরঙ্গজেবের কবলিত হয়। উহ! মোগল- 

নামাজের নামমাত্র অধিকারভূত্ত হইলেও প্রত প্রস্তাবে 



মোগলের| এখানে নুশাসনবিস্তার করিতে পারেন নাই। কাহার 
এখানে কেৰলমাত্র সাময়িক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন। গ্াহার! এততপ্রদেশ জমিদার বা সামরিক সঙ্দার- 

দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়! দেনঃ কেবল বিজাগাপাটম্ সম্রাটের 

প্রতিনিধির অধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। এ মোগলরাজ 
প্রতিনিধি চিকাকোলে থাকিতেন। 

খৃ্ীর় ১৭শ শতাবের মধ্যভাগে ইংরাজের! বিশাখপত্তনে প্রথম 

বন্দর স্থাপন করেম। ১৬৮৯ থুষ্টান্বে বাঙ্গালার বিরোধ লইয়া 

অরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত ইংরাঞকোম্পানীর মনাস্তর ঘটে। 

তজ্জন্ত মুসলমান -প্রতিনিধি কোম্পানীর কর্মচারীদের বন্দী করিয়। 

ইংরাজের কুগী লুট করিয়া লন এবং তথাকার অধিবাসী 
ইংরাজদিগকে নিহত করেন। কিন্তু পর বৎসর গোলকোগ্ঞ 

সবার অন্তর্গত মান্ড্রাজ মস্লীপত্তন্, মদপন্নম্; বিশাখপত্তন প্রভৃতি 

সমুদ্র তীরবত্তী প্রসিদ্ধ বন্দরে অবিবাদে বাণিজ্য করিবার জন্য 

দেনাপতি জুলফিকার থ! সম্রাটের পক্ষ হইতে আধেশপত্র দান 
কয়েন। অতঃপর ১৬৯২ খুষ্টান্ে জুল্ফিকার থা ইংরাজ 
কোম্পানীকে আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্ত বিশাখপত্তন বন্দরে হুর্গ 

নির্মাণের আদেশ দিলে, ইংরাজেরা বহিঃশত্র হইতে আত্মরক্ষার্থ* 

একটা সুদৃঢ় হুর্গ নির্বাণ করাইয়া ছিলেন। 

মোগলশক্তির অবসানে “উত্তর সরকার” প্রদেশ হায়দর।- 

বাদের নিজামের করতলগত হয়। নিজাম রাজাশাসন ও রাজন্ব 

আদায় সম্বন্ধে পূর্ববকার অপেক্ষা! অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন 

তাহাদের অধিকারকালে রাঁজমহেন্ত্রী ও শ্রীকাীকোলে একজন 
মুসলমান রাজকল্মচারী বাস করিতেন । 

প্রথম নিজামের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদের সিংহাসনাধিকার 

লইয়া উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ফরাঁসীরা 

সলাবত্জঙগকে হায়দরাবাদ সিংহাসনে বসাইতে বিশেষ উদ্ভোগের 

সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন, এই উপকারের ঞ্জন্ত সলাবৎ তাহা- 

দিগকে মুস্তফানগর, ইল্লোরা, রাজমহেন্দ্রী ও শ্ীকাকোল নামক 

চারিটা সরকার দান করেন। ১৭৫৩ খুষ্টাৰবে ফরাসী সেনানী 

মহাৰীর বুশী সলাবৎ জঙ্গের নিকট এতঘ্বিষয়ক একখানি ফর্মাণ 

প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু পরে ১৭৫৭ খুষ্টা্ধে বুশী কর্ণাটক 

বিভাগের গবর্ণর হয়েন। এই সময়ে তত্কৃত অভিযানগুলির 

মধ্যে বব্ষিলীর বিখ্যাত অবরোধ সংঘটিত হন়। এই যুদ্ধে ফরাসী 

সৈশ্ত যে রণচাতুধ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহ! তথাকার 
হিন্দুদিগের বয়ে গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় এবং তাহার! এ 
ভয়াবহ ঘটনা উল্লেখ করিয়। আজিও গান গাইয় থাকে। 

এই সময়ে সরকার গ্রীকাকোলের সন্ত্রস্ত হিন্দুসামস্তদিগের 
মধ্যে বিজয়নগরমের লিংহাসনে গজপতি বিজয়য়ামরাজ সমাসীন 
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ছিলেন। ফরাসী সেনাপতি মুর্সৌ৷ বুণীর সহিত তাহার সন্তাব 
ছিল। হিন্দু নরপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা বা পুরস্কার স্বরূপ 
তিনি অতি অন্ন রাজস্ব নির্ধারিত করিয়া রাজা! গঞ্জপতি বিজর়- 

প্লামক্-প্ীকাফোল ও রাজমহেস্দ্রী সরকার লমর্পন করেন। 
এই সময়ে বিজয়নগরম্রাজের সহিত বব্বিলিয়াজ রঙ্গরাওর 

বংশগত শত্রুতা উদ্দীপিত হয়। বিয়নগররাজ ফরামীসেনাপতি 

বুশীকে তাহার শত্রক্ষয় করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। এদিকে 
অকল্পাৎ একটা হুর্ঘটন! ঘটে। রঙ্গরাঁওপ্রেরিত একদল সৈন্থ 

ভ্রমক্রমে একটী ফরাসীবাহিনী আক্রমণ করায়, ক্ষতিগ্রস্ত 

ফরাসীগণ ইহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হয়। বিজয়নগরম্ হইতে 
একদল সৈগ্ঠ এই অবকাশে ফরাসীর্দিগের সহিত যোগ দিয়া 

বব্বিলির পার্বত্যহুর্গ অবরোধ করে। ক্রমেই ব্যাপার গুরুতর 

হইয়া দাড়ায়। নররকে রণক্ষেত্র প্লাবিত ও ভীষণনৃশ্তে পরিণত 
হয়; তথাপি রঙ্গরাও ও তাহার অনুচরবর্গ ফরানীর পদানত 

হইতে স্বীকৃত হইলেন না) কিন্ত যখন তাহার! বুঝতে 

পারিলেন, এ বিপু শব্রসৈন্তর সম্মুথে অল্পমাত্র ছূর্গবাসী সেন! 
লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্ট। কর! বৃথা; তখন তাহার! অপেক্ষাকৃত 

দৃঢ়তার সহিত দুগস্থ রমণী ও বালকবালিকাণের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ 
করিয়া তরবারি হস্তে রণক্ষেত্রে উদ্মত্তমাতঙ্গের গ্াঁয় অবতীর্ণ 

হইলেন। কোন কোন সামন্ত রঙ্গরাওকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত 
হইলেও তিনি তাহ। উপেক্ষা! করিয়া শক্রবল ক্ষয় করিতে করিতে 

রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রঙগরাঁওর একমাত্র নাবালকপুত্র 

এই বিষম হত্যাকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ কররয়াছিলেন। 

রাজার কৃতজ্ঞ কোন অনুচর তাহাকে লইয়া পলাইয়া যায়। 

রাজা রঙ্গরাওকে রণক্ষেত্রে পাতত দেখিয়া, তাহার চারিজন 

বিশ্বস্ত অনুচর রাজজীবনের প্রতিশোধগ্রহণের নিমিত্ত গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

হয় এবং তাহারা (নশাকালের গভীর অন্ধকারে নিকটবস্তা 

জঙ্গল হইতে নিষ্্রান্ত হুইয়৷ রাজ বিজগ্গরামরাজের শিবিরে 

প্রবেশ করে এবং তাহাকে নিহত করিয়া গোপনে চলিয়া যায়। 

উপরিউক্ত ভাবে শ্রীকাকোলের শাসনব্যবস্থা স্থির করিয়! 

সেনাপাত বুশী বিশাখপত্তনে আয়া ইংরাজের কুঠী অধিকার 
করিলেন। কিন্তু ফরাসারা অধিককাল তাহার ফলভোগ্ 

করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় এহ নংবাদ পৌছিলে লর্ড 

ক্লাইব ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে একদল সৈগ্ত সহ কর্ণেল ফোর্ডকে প্রেরণ 

করেন। ফোর্ড উত্তরসরকারে উপনীত হইয়া বিজক্ননগরম্- 
রাজের সহিত মিলিত ছইলেন। উত্ত রাজ! তাহার পিতার 

গ্রতি ফরাসীদিগের মৈত্র ব্যবহারে বিরক্ত হুইয়৷ ফরাসীদিগের 

হস্ত হইতে উত্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লহবার জস্ত পূর্বেই 

ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২*এ 



শি পশ শশা শিপ শশী পোপ শেপ বি িকিিশীীশীশীীশিশী শপে 

অক্টোবর ফোডডি সদলে বিজাগাপাটমে আসিয়! ফরাসীদিগের 

বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। গোদাবরী জেলায় একটী ঘোরতর 

সংঘর্ষের পর ফরাসীদল পরাজিত হইলে, ইংরাজসেনানী মস্লী- 
পত্বনহ্র্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এ সময়ে হায়দরাবাদের 

'নিজাম মসলীপত্তনের চতুষ্পার্খবন্তী কতক প্রদেশ ইই্ইগিয়া 
কোম্পানীকে দান করেন এবং যাহাতে ফরাঁসীরা পুনরায় উত্তর- 

সরকারে আর প্রতিষ্ঠালাভ ন| করিতে পারে, তাহাও নিষেধ 

করিয়া*দিলেন। 

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব দিল্লীশ্বরের ফন্াণ অনুসারে 
ইংরাজপক্ষে উত্তরসরকার প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। 

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত ইংরাজদ্িগের একটী সদ্ধি হয়, 

তাহারই সর্তীনুমারে সমগ্র উত্তরসরকারবিভাগ নির্বিরোধে 

ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। স্ৃতর1?ং অন্যান গ্রদেশসহ 

এই সময়ে প্ররুতপ্রস্তাবে বিজাগাপাটম্ জেলা ইট্টইপ্ডিয়া 

কোম্পানীর রাজ্যসীমাতুক্ত হয় । 

এই জেলার আলোচ্য শতাব্দের অবশিষ্টাংশ ইতিহাস বিজয়- 
নগরমের সৌভাগ্যের সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট । ততকালে 

ধ্ীস্থানের রাজন্তবর্গই এতত্প্রদেশের সর্বময় কর্তা থাকিয়া 

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরজশক্তির প্রাধান্তস্থাপন করিয়াছিলেন । 

রাজভ্রাতা সীতারামরাজ ও দেওয়ান জগন্নাথরজের রা স্ট্রবিপ্নবকর 

কুচক্রে গড়িয়া কোর্ট অব ডিরেক্টর ১৭৮১ খুষ্টান্দে মান্দ্রীজের 

গবর্ণর সর টমাস্ রামবোন্ডকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। 
১৭৮৪ থুষ্টাব্দে মান্দ্রাজগবমেন্টের অন্ুমত্যনুসারে একটা 

সফিটকমিটি নিয়োজিত হয়, তাহারা উত্তরসরকারসমূহের 
দেশের অবস্থা ও আয় সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রথমে 

শ্ীকাকোলসরকারের কামিমকোটা বিভাগসত্বদ্ধে একটী রিপোর্ট 

পাঠাঁন। তাহাতে উক্ত বিভাগের যে অংশ বিজাগাপাটম্ 

জেলার অন্তনিহিত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ 

তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়--১ গবমেন্টের তত্বাবধানে রক্ষিত 

হাবিলিজমি । ২ বিজাগাপাটমের ক্ৃষিবিভাগ বা তন্নগদ্দের 

চতুষ্পার্খবন্তী ৩৩ খানি ক্ষুত্রগ্রাম এবং ৩ অন্ধ, গোলকোওা, 

জয়পুর ও পালবোণ্ড নামক করদ সামস্তরাজ্য সহ বিজ্রয়নগরম্ 

জমিদারী । 

সার্িট-কমিটি উক্ত রিপোর্টে বিজয়নগরের এরূপ প্রভাবের 

পরিচয় দান করিলেও, মান্দ্রাজগবর্মেন্ট তৎকালে তাহাতে 

হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৎকালে বিজাগাপাটমের মন্ত্রিসভা 

ও সর্দারকর্তৃক স্থানীয় শাসনকাধ্য পরিচালিত হইত, কিন্ত 
১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্রাদেশিক মন্ত্রিসভার € চ/9+1091%] ০০00০11 ) 

বিলোপ ঘটলে, সমগ্র উত্তরসরকার বিভিন্ন কলেক্টবেটে বিভক্ত 
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কলেক্টারীর মধ্যে পড়ে । 
বিজয়নগরমের হতভাগ্য রাজা! বিজয়রাম ভ্রাতা সীতারামের 

হস্তে পড়িয়া পুত্তপিকাবৎ রাজত্ব করিতে ছিলেন এবং সীতারাম 

প্রকৃতপক্ষে রাজ্যেশ্বররূপে বিজয়নগরম্ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ক্রমে যখন বিজয়রামের নারালকত্ব ঘুচিয়া গেল, 
তখন তিনি রাজদণ্ স্বহস্তে লইয়া রাজ্যশ।সন করিবেন, এরূপ 

আশা তাহার হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি রাঁজশক্তি পরি- 

চালিত কবিতে অগ্রসর হইলেন, কাজেই সীতাবাম গাহার 

পথে কন্টক হইয়া ফ্াড়াইলেন। এইরূপে কথায় কথায় রাজা 
ও সীতারামে বিবোধ উপস্থিত হইল। মাক্াজগবমেন্ট 

উভয়ের এই বিরোধ মিটাইবার জন্ঠ তাহাদের মান্দ্রাজসহরে 

সমুপস্থিত হইতে আদেশপত্র পাঠাইলেন। অতঃপর রাজাব 

রাজ্যশাসনে অকন্মণ্যতা হেতু রাজন্বের অনেক বাকী পড়িল। 

পুনঃ পুনঃ তাগিদে ও রাজার চৈতন্তো্দয় হইল না, বরং তিনি 

ইংরাজের আচরণে কুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি তিবস্কারবাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজগবমেন্ট রাজার এই 

অসদাচরণের এতিবিধানার্৫থ কঠোর উপায় অবলম্বন করাই যুক্তি- 
যুক্ত ও কর্তব্য বলিয়! বিবেচনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল 

যুরোপীয় কামানবাহী সেনা ও সিপাহীদল রাজাকে ইংর/জ- 
দিগের শাসননিয়মের অধীনতাস্বীকারের জন্য প্রেরিত হইল। 
তাহারা বিজয়নগরমে আসিয়াই রাজদুর্গ অধিকার করিয়। 

লইল। এই আক্রমণের উদ্দেষ্তঠ কেবল রাজস্ব আদায় নহে, 

ইংরাজগবর্মেন্ট আরও জানিয়াছিলেন যে, রাজার সেনাবল 
অত্যন্ত অধিক এবং স্থানীয় অন্তান্ত জমিদারবর্গ তাহারই শক্তির 

অধীন; স্থুতরাং এরূপ শক্রকে নিকটে প্রশ্নয় দেওয়া কিছুতেই 
মঙ্গলজনক নহে ভাবিয়৷ তাহারা রাজশক্তি খর্ব করিতে প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন। 

রাজ! ইংরাঁজদিগের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্তুদ্ধ হইলেন এবং 
অধীনস্থ সামস্ত ভূম্যধিকাবীদিপগের সাহায্যে গবমেণ্টের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিয়া স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করিতে রণক্ষেত্রে দেখা 

দিলেন। বিজ্য়নগরম্ ও বিম্লীপত্তনের মধ্যবস্তী পদ্মনাভম্ 

নামক স্থানে তিনি শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, লেফ.টেনাণ্ট 

কর্ণেল প্রেন্ডারগা্ ইংরাজসেন৷ মহায়ে তাহাকে আক্রমণ 

করিয়া নিহত করিলেন। এই সঙ্গে তাহার কতকগুলি প্রিয় 
অন্ুচরও প্রাণ হারাইয়াছিল (১৭৯৪ খুঃ ১০ জুলাই )। 

মুতরাজার যুবকপুত্র নারায়ণ বাবার নামে তাহার পৈতৃক 
সম্পত্তি ইংরাজগবর্মেন্টের নিকট হইতে অনেক কষ্টে বন্দোবস্ত 

করিয়া লওয়া হইল) কিস্ত সম্পূর্ণ সম্পত্তি রাঙ্গকুমার পাইলেন 



স্পা রশ 

না। জয়পুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্বত্য সর্দারদিগের 

বিজাগাপাটম্ 
(আক জার ওর শর পি ০০ সপ সি 

অধিকৃত প্রদেশের শাসনভার ইংরাজগবমে-্ট স্বহান্তে রাখিলেন 

এৰং সেই অন্ত এ সকল বিভাগ গবমেণ্টের অধিকৃত জমির 

ন্তভূক্ি করিয়া লইলেন। 

বাঙ্গাগায় চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে রাজন্বসংগ্রহে বিশেষ সুবিধা 
অনুভব করিয়! ১৮০২ থুষ্টাবে মান্্রীজগবমেন্ট উত্তরসরকার- 

সমূহে উক্তরূপ বন্দোবস্ত করেন এবং সেই সময়ে এই জেল! 
১৬টী জমিদারীতে বিভক্ত ছিল ও রাজন্ব ৮*২৫৮*২ টাক! 
ধার্ধ্য হয়। মান্দ্রাগবমেণ্ট তত্কালে গবমেন্টের অধিকৃত 

ভূমিগুলিকে বিভাগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত 
করেন। এইরূপে ২৬ টী জমিদারী লইয়া মান্দ্রাজগর্মেন্ট 

বিজাগাপাটমের নূতন কলেক্টারি স্থ্টি করেন । 
এইরূপ বন্দোবস্ত প্রজা ও জমিদারবর্গের অন্ুুবিধাজ্নক 

বোধ হওয়ায় তাহারা ইংরাক্গদিগের উপর উত্তরোত্তর কুদ্ধ 

হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে আপনার্দিগকে উতৎগীড়িত বোধ 

করিতে লাঁগিল। এই মনোবাদে .ইংরাজর্দিগেব সহিত 

পার্বত্য সামস্ত জমিদারদগের অহরহঃ যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। 

অনেক যুদ্ধেই ইংরাজ-সেন! পরাঞ্জিত হয়। এইরূপ বিপ্লবে প্রায় 

৩০ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে ১৮৩২ খুষ্টাবে 

গঞ্জামে একটী ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে, তখন মান্ত্রাজ গবর্ণমেণ্ট 

আর স্থির থাকিতে ন৷ পারিয়া তদ্দমনের অভিপ্রায়ে একদল 

সেনা প্রেরণ করেন এবং জর্জ রাসেলনাঁমা জনৈক ইংরাজ- 
পুঙ্গবকে তথাকার স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করিলেন । 

তাহারই উপর বিদ্রোহের কারণ অনধারণের ভার ছিল। তাহার 

উপর আদেশ রহিল, ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ রাজদ্রোহ 
ঘটতে না পারে, তিনি বিদ্রোহের তবানুসন্ধান করিয়৷ তাহার 

গ্রতিবিধানের উপায় নির্দেশ করিবেন। তজ্জগ্ত আঁবগ্তক বোধ 

করিলে তিনি “মার্শাল ল” ঘোষণা করিতেও পারিবেন । 

মিঃ রাসেল কর্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, বিজাগা- 
পাটমের হছৃইটী প্রবল জমিদারই এই বিদ্রোহবন্কি-উত্থাপনের 

মূল কারণ। তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া! তদ্দণ্ডেই 
তাহাদের আক্রমণ করিলেন । একজন সর্দার ধৃত হইলেন এবং 

অপরে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। এই সময়ে পালকোগ্ডার 

জমিদারও বিদ্রোহী হন। রাসেল সাহেব তৎক্ষণাৎ সসৈন্থে 
অগ্রসর হইয়া তাহাকে বিদলিত করেন । 

অতঃপর কাঁমিসনর রাসেলের পরাঁমশ মতে এই জেলার ৷. 

শামনব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। পার্বত্য করদ 

সামস্তরদিগকে সম্পূর্ণরূপে জেলার কাণেক্টারের অধীন রাখা হয়। 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গ্র সর্তে আইন বিধিবন্ধ হইলে এই জেলার প্রায় 

পয সপ্ন 
ক্ষ, টা ৯ সস ১৮টি শা 

$ অংশ নূতন নিয়মে শাসিত হইতে থাকে । কেবল প্রাচীন 

হাবিলি জমি ও কতক পরিমাণ স্থান এই এজেন্সী অন্তর্ভুক্ত 
না হওয়ায় চিকাকোলের সিবিল ও সেসনজজ তথাকার বিচারক 

হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাৰ্ পধ্যস্ত এ ব্যবস্থাই থাকে৷ তষনস্তর 

বিজয়নগরম্, বোব্নিলি ও গাঁলকৌও! উক্ত' এজেন্দীর শাসন 

হইতে বাহির করিয়! দেওয়া হয়। এ সকল এখন পার্বত্য- 

প্রদেশ বলিয়া পরিচিত। 
এই পরিবর্থনের পর হইতেই: এখানকার প্রজাবিদ্রোহ 

অনেক কমিয়া যায়। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৮ খুষ্টাব পর্য্যস্ত গোল- 

কোগ্ডার পার্ধতা সর্দীরগণ ইংরাঁজ-সৈন্যকে বিশেষরূপে নিধ্যা- 
তন করে। গবর্মেন্টের আদেশ মতে স্থাপিত রানীকে নিহত 
করায় উক্ত সম্পন্তি গবর্মেন্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া! লন। ১৮৫৭-৫৮ 

খৃষ্টাব্দে পুনরায় এখানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কিন্ত সে 
অগ্নি বহুদুর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ১৮৪৯-৫০ এবং 

১৮৫৫ ৫৬ খুষ্টাবে রাজ ও পুত্রের বিরোধ হেতু জয়পুর রাজ্যে 

বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই গৃহবিচ্ছেদ মিটাইবার জন্য গবর্ণমেন্ট 

মধ্যস্থ হন। বিচারে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ঘাট পর্বতমালা পুর্ব্ব- 

দিকৃস্থ চারিখানি তালুক হস্তগত করেন। পরে রাজার মৃত্যুর 

পর তৎপুত্র গদিতে উপবিষ্ট হইলে ১৮৬৭ খুষ্টান্ধে এ চারিখানি 

তালুক ফিরাইয়া দেন। তদবধি জয়পুরের শাঁসন-শৃঙ্খল! বিস্তারের 

জন্য এখানে একজন এসিষ্টাপ্ট এজেন্ট ও আসিষ্টাণ্ট পুলিস 
স্থপারিপ্টেণ্ডেন্ট রাখ! হইয়াছে । এখন ইহা! পুলিশের কর্তৃত্বাধীনে 
ও এজেন্টের তত্বাবধানে শাসিত হইতেছে । ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী বিচার সকলই তাহার হস্তে স্কন্ত। ১৮৮৯-৮ খুষ্টান্দে 

গোঁদাবরী জেলার রম্প! প্রদেশে একটা বিদ্রোহ উিত হয় এবং 

ক্রমে তাহা গুডেমের পার্বত্য প্রদেশ হইতে জয়পুর পর্য্যস্ত বিস্তার 

লাভ করে। ইংরাজসৈন্য বিশেষ চেষ্টার পর শেষোক্ত বর্ষে 
উক্ত বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বিজয়নগরম্ রাজ্যেও শেষ বিপ্লবের দিনে নাঁনারূপ রাজ- 

বিজ্রোহজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। কিস্তু তাহা অতি অল্পেই 

শাস্তভাব ধারণ করে। [ বিজয়নগরম্ দ্বেখ। ] 

এই জেলার মধ্যে বিজাগাপাউটম্ নগর, বিজয়নগরম্, 
বোব্বিলি, অলকা পল্লী, আলুর, পার্বতীপুর, পালকোও্ড, বিমলী- 

পত্তন, কাসিমকোট! ও শৃ্গবের পুকোটা নামক ১০টা নগর 

এবং প্রায় ৮৭৫২ থানি গ্রাম আছে। এখানে নানাবর্ণের 

লোকের বাস দেখ ফায়। থুষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির অভাব 
নাই, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। পার্বত্য প্রদেশে কদ্দ, গোড়, 

গড়বা, কোই প্রভৃতি জাতির বাস আছে। দক্ষিণ ভাগের 

বৃতিয়া, কন্দভোরা, কন্দকাপু মতিয়া ও কোই নামক জাতির 



বিজাগাপাটম্ [ ৫৩১ ] বিজাত 
মম িলািাাপোাপাপপপপপাপাপরাতারো তোপ উোরারারোরোররেপরারারারপে রাজারা 

সহিত তাহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থকা নাই। কনোরা পুর্বে 
নরবলি দিত, এঁ উৎসবকে তাহার! মেরিয়া বলে। পাপকোও্ডার 

টালুদেশ হইতে গুণাপুরের পূর্বভাগ পর্যন্ত স্থানে শবর (মৌর ) 
নামে আর একটা আদিম অসত্য জাতির বাস আছে। 

[ বিস্তৃত বিবরণ তত্তদ্ জাতিবাচক শবে দেখ ] 

এখানে নানাপ্রকার শস্তাদি উৎপন্ন হয়, বরাহনদী, সারদা- 

নদী ও নাগাবলী নামক নদী এবং কোমরবোলু ও কোগু- 
কীলণ আঁবাদ নামক বিস্তীর্ণ হ্দ হইতেই এখানকার কৃষিক্ষে া- 

দিতে জলসরবরাহ্ হইয়! থাকে। এতত্িন্ন এখানে উৎকষ্ট কার্পাস- 
বনজ ও শিল্পচিত্রপূর্ণ পাত্রাদি প্রস্ততের বিস্বৃত কারবার আছে। 

অনেক।পল্লী, পৈকারোপেটা, নকবিল্লী, তুন্নী ও অন্ান্ত গ্রামে 

পাঞ্জাম নামে ১২* সুতার একপ্রকার কার্পাসবস্ত্র প্রস্তত হয়। 

বিশাখপত্তন ও চিকাকোলেও এ রকম ও অপর রকমের বস্তা 

প্রস্তুত হইয়া থাকে 7 সুঙ্গরী, তোয়ালে ও টেবিল ঢাক উৎকৃষ্ট 

বস্ত্র জেলার নানাস্থানে বোন! হইতে দেখা যায়। বিশাখপত্বনে 
হস্তিদস্ত, মহিষশৃঙ্গ, শজারুরকাটা ও রূপার নানাগ্রকার বিচিত্র 

বিচিত্র খেলানা, অলঙ্কার ও গৃহশোভার সামগ্রী গ্রস্তত হয়। এ 

সকল কাধ্যের শিল্পের জন্যই এস্থান অধিক প্রসিঞ্চ। কাষ্ঠশিল্পেরও 

এখানে অভাব নাই। ফুটাকাটা, চিত্রিত বা ফারফোর কাজের 

বাক্স, দাবাখেলার ছক, তাস রাখার পাত্র এবং বর্থ, নামক ঘর 

সাজানর দ্রব্যাদি এখানে অতি উত্কষ্টই প্রস্তত হইয়। থাকে। 

পূর্বে স্থল ও জলপথেই এখানকার পণ্যদ্রবোর বাণিজ্য 
চলিত, এক্ষণে ইষ্টকো্ট রেলপথ বিস্তারে মান্দ্রাজ হইতে 

কলিকাতা পধ্যন্ত ধাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । বিজাগ!- 

পাটমের উচ্চকণ্ঠে স্ুপ্রসদ্ধ বলতেয়র নামক স্বাস্থ্যবাস। এখানে 

মুরোপীয়দিগের অনেক বাসভবন দৃষ্ট হয়। [ বলতেরু দেখ। ] 
২উক্ত জেলার একটী উপরিভাগ, ভূপরিমাণ *৪২ বর্গমাইল। 
এ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষাণ 

১৭০৪১৫০ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৩২১০ পৃঃ । 

সমুদ্রের বাকের উপর বিশাখপত্তন বন্দর অবস্থিত। ইহার 

দক্ষিণ সীমায় ডলফিন নোজ নামক পর্বতশূঙ্গে এবং উত্তরদিকে 

স্ুপ্রসিদ্ধ ব্লতেগর স্বাস্থ্যনিবাস। বন্দরঘাট হইতে কিছু 

উত্তরে বিশাখপত্তন নগর। এখানকার অধিষ্ঠাত্রীদেবত| বিশাখ 
বা কাণ্ডতিকেয়ের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে । 

বিশাখ স্বামীর মন্দির এখন সমুদ্রগর্ভে নিমঞ্জিত। হিন্দু অধি- 

বাদীরা অগ্তাপি যোগ উপলক্ষে এ মন্দিরের নিকট সাগরন্বান 

করিয়া থাকে। 

বিশাখপত্তনের প্রাটীন হূর্গসীমার মধ্যে ডিঃ জজের 

আদালত, কলেক্টরের আদালতি, টেজরি, মাপ্িষ্টরেটে কোর্ট, সব- 

মাঙ্দিপ্েট আদালত, ডিঃ মুদ্সফী আদালত, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ 
আপিস এবং ক্লাগষ্টাফ?, গীর্জা, বারুদ ও অকন্ত্রধানা এবং 
সেনাবারিক আছে। এখান হইতে ৫ মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে 
বলতেয়ার নামক স্থানে ইংরাজদিগের সেনানিবাস ছিল, 
এক্ষণে তথায় কেবল জেলার সাহ্বেরাই বাস করিয়া! থাকেন । 

এঁ স্থানে ডিবিসানাল পাবলিকওয়ার্কস্ ইপ্জিনিয়া আপিল এবং 

ইষ্টকোষ্টরেলওয়ের হেড অপিস স্থাপিত রহিয়াছে । 
এখানে চারিটা প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। পাগোদাস্্রীষ্টর 

কোদওরামস্বামীর মন্দিরে ধনুর্ঘারী শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহ 

বিরাজ করিতেছেন। প্রধান রাস্তার ধারে জগন্নাথম্বামীব 
মন্দির। গরুড়পল্মনাভ নামে এখানকার কোন বন্ধিঞু বণিক্ 

পুরুযোত্তমক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্থকরণে ইহ 

নির্শীণ করান । ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরে শিবমুস্তি প্রতিষ্ঠিত। 
স্কুল, মিসনরিদিগের অরফানেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি 

নগরের সমৃদ্ধিজ্ঞাপন করিতেছে। ডলফিন্নোজ পাহাড়ের 

উপর কতকগুলি পাকাবাড়ী চিহ্ন আছে । স্থানে একটা ক্ষুপ্র 

হূর্গ ছিল, এখন তাহার পরিবর্তে তথায় এ বি নরসিংহরায়ের 

ফ্লাগষ্টাফ দণ্ডায়মান । পাহাড়ের উপত্যকায় রাজা জি এন 

গজপতি রায়ের পুশোগ্ঠান। 

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে সিংহাচলের পূর্ববদক্ষিণগাত্রে 

একটী ঝরণা আছে। এর পুণ্যধারা এবটী পুণ্যতীর্ঘরূপে 
পরিগণিত । এখানে মাধবন্বামীর মন্দির আছে। দেবতার নাম 

হইতে ত্র ধার! মাধবধারা নামে খ্যাত হইয়াছে । এখানে 

নিত্য বসস্ত বিরাজমান । ধারার অদুরে একটা গুহা আছে। 
সাধারণ লোকের বিশ্বাস এ গুহায় মাধবস্বামী বিগ্কমান আছেন। 

কিংবদন্তী এই যে খুষ্টীয় ১৪শ শতাবে কুলোতুঙচোল 

এই নগর স্থাপন করেন। কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে এই নগরও 

মুসলমানদিগের হণ্গত হয়। | 
[ জেলার ইতিহাস দেখ ।] 

বিজাত (ব্রি) বিরুদ্ধং জাতিং জন্ম-যস্ত। বেজন্মা, জারজ । 

জ্যোতিষে পিথিত আছে, যে বালকের জন্মকালে লগ্ন ও 

চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, অথবা রবির সহিত চন্দ্র" 

যুক্ত না হয়, এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের সহিত রবির যোগ থাকে, 

সেই বাঁলকই বিজাত জানিতে হইবে। দ্বাদণী, দ্বিতীয়া ও 

সপ্তমী তিথিতে রবি, শনি ও মঙ্গলবারে এবং ভগ্রপাদ নক্ষরে 

অর্থাৎ কৃত্তিকা, মুগশিরা, পুনর্বস্থ, উত্তরফন্তুনী, চির, বিশাখা, 

উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠ৷ ও পুর্বভাদ্রপদ লক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালক 

জারজ হয়। তিথি বার ও নক্ষত্রের একত্র মিলন হইলেই উত্ত 

যোগ হইয়া থাকে। 



বিজামি [ ৫৩২ 1 বিজিগ্রাহয়িষু 

পন লগ্মমিনুঞ্চ গুরুনিরীক্ষ্যতে ন বা শশান্কং রবিণা সমাগতং। বিজাবৎ (ব্রি) জাতপুত্র। 
স পাপকোহর্কেণ যুতোহথবা শশী পরেণ জাতং প্রবদস্তি নিশ্চিতম্| “গোভ্যো অশ্বেভ্যে। নমো! যচ্ছালায়াং বিজ্ঞায়তে। 
্াদস্ঠাস্তদ্ধিতীয়ায়াং সপ্তম্যাং ভগ্মখক্ষকে। বিজাবতি প্রজাবতি বিতে পাশাংশ্চ তামসি ॥* (অথর্ব্ব ৯৩1১৩) 

রবিমন্নকুজে বারে জাতে ভবতি জারজঃ ॥” (বৃহজ্জাতক ) বিজাবন্ (ব্রি) বিদ্ধনিতা, বিজননবর্তা, বিননকারী, 
স্ত্িয়ং টাপ্। বিজাতা, বিজন্মা স্ত্রী । বিশেষেণ জাতঃ পুত্রো | যে জন্মায় । 

আক শু ৯৯ সি 

বন্তাঃ। ২ জাতাপত্যা, যে স্ত্রীর সম্তান হইয়াছে। প্্যামঃ সুনুস্তনয়ো বিজ্বাবাগ্জে” €খকু ৩১২১) 

'বিজাতা চ প্রজাতা চ জাতাপত্য। প্রস্ততিকা |” (হেম) “হে অগ্নে নোহম্মাকং সুম্ুঃ পুত্রস্তনয়ঃ সন্তানস্ত বিস্তারায়তা 

বিজাতি (ত্ত্রী) ভিন্নজাতি, অপর জাতি। বিজাবা পুর্রপৌত্রাদিরূপেণ স্বয়ং বিজায়তে ইতি বিজাঝ। 

বিজাতীয় (ব্রি) বিভিন্নাং জাতিমর্তি বিজাতি-ছ। বিভিন্ন"; স্তাৎ। (সায়ণ) 

নমাত্রান্ত। বিজিগীষ (ত্রি) বিজিণীষা অন্ত্যস্তেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। 
“প্রায়শ্চিত্তাদ্বিজাতীয়াৎ তাদৃক্ পাপবিনাশনম্।৮(প্রায়শ্চিত্ততত) জয়েচ্ছু। ( সিদ্ধান্তকৌমুদী ) 

২ বিশেষজাতি বিশিষ্ট । বিজিগীষা (ত্ত্রী) বিজেতুমিচ্ছা বি-জি-সন্অঃ ক্িয়াং টাপ,। 
“গ্রবাহে। নাঁদমানেব ন বিজ(ত্যেকশক্তিমান্। 

তন্ধে যত্রবতাভাব্যমন্থয়ব্যতিরেকয়োঃ ॥৮ 

( কুন্ুমাঞ্জলিটীকা ) 

' বিজানক (ত্রি) জ্ঞাত। (ভারত ১৩ পর্ব ) 

বিঙ্গানি (তরি) অপরিচিত। পবিজানির্ষত্র ব্রাহ্মণো রাত্রিং বস্তি “দ্বারে বিধিমিবান্তং তত্তদ্রক্ষা বিজিগীষয়। | 
পাপয়া |% ( অথর্ব্ব ৫১৭১৮) আগতং পুরুষং কঞ্চিদদর্শীশ্চধ্যদায়কং ॥* ( কথাস” ৩৬।৭১ ) 

বিজানুষ, (তরি) জনয়িতা। “বিজান্গষঃ জগতে বিজনগিতারো : বিজিগীষাব (তরি) বিজিগীষা বিশ্যু্তেহস্ত বিজিগীষা-মতুপ, মন্ত 

ভবস্তি' (খক্ ১০।৭৭1১ লায়ণ ) বত্বমূ। বিজিগীষা বিশিষ্ট, যাহার বিজিশীষ! আছে । 
বিজাপক (ক্লী) নামভেদ (পা ৪1২।১৩৩ ) বিজিগীষাবিবজ্জিত (তরি) বিজিগীষয়! বিবর্জিতঃ | বিজিগীষা- 

[ বৈজাপক দেখ। ] ূ উদর রহিত, যাহার বিজিগীয। নাই কেবল উদরাধীন, যে কেবল 
বিজাপয়িত্ (তরি) বিজয়-ঘোষণাকারী। কেথাসরিৎ ১৩৫) ; উদ্দরপূরণের জন্ত সতত ব্যন্ত। পরধ্যায়-_আদ্যুন,উদরিক। (অমর) 
বিজামন্ তত্রি) বিবিধজন্মা, নানা প্রকারে জন্ম হইয়াছে যাহার। বিজিগীধিন্ (তরি) বিজিগীষা অত্যন্ত বিজিগীষা-ইন্। বিদ- 

ূ 
ৃ 
| 

১ স্বোদরপুরণাশক্তিনিমিত্তক নিন্দাত্যাগেচ্ছা, স্বীয় উদরপুরণে 
অসমর্থ বলিয়। কেহ নিন্দ। করিতে না পারে এরূপ ইচ্ছা | (রমা) 

২ ব্যবহার। ৩ কোন রকম উতকর্ষ। (ভরত ) 

৪ বিজয়েচ্ছা, জয় করিবার যে ইচ্ছা । 

০৮ শশী শা ীসীশীপীশীী টিসি শিিশ্টা 

“যদ্বিজামন্ পরুষিবন্দনং তুবৎ” ( খক্ ৭1৫৯২.) গীষাবান্, বিজিগীষা বিশিষ্ট । 
'বনদনমেতৎসংজ্ঞকং যথ্ধিষং বিজামন্ বিবিধন্মনি পরুধি, বিজিগীধীয় (ব্রি) বিজিগীষ। অন্তান্মিন বিজিপীষ! (উৎকরা- 

রক্ষাদীনাং পর্ববণি ভূবৎ উদ্ভবেৎ্। (সায়ণ ) দিভ্যস্ছঃ ইতি চতু্ঘর্থেযু। পা 8২৯০ )ছঃ | বিজিগীষা আছে 
বিজামাঁতৃ (পুং) গ্রহীন জামাতা, যে জামাতা শ্রত-। যাহাতে বা যেখানে। 

শীলবান্ নয় । ৰ বিজিগীঘু (ত্রি) বিজেতুমিচ্ছুঃ বি-জি-সন্ উঃ ( সনাশংসভিক্ষ 
“অশ্রবং হি ভূরিদাবন্তরা বাং বিজামাতুঃ” (খক্ ১/১*৯।২)। উ$। পা ৩।২।১৬৮)। জয়েচ্ছাশীল, জয়েচ্ছু, যাহার জয় করিবার 
“আশ্রোষং খলু কম্মাৎ পুরুষাৎ বিজ্ঞামাতুঃ শ্রতাভিরপ্যা- ূ ইচ্ছা আছে। পজেতুমেষণশীলশ্চ বিজিশীষুরিতি স্থৃতঃ” (শবমাল।) 

দিতিগৈবিহীনো জামাতা যথাকন্তাবতে বহুধনং প্রযচ্ছতি "রোচতে সর্বদভূতেভ্যঃ শরীরাখগুমগুলঃ | 

কণ্ালাভার্থং ততোহগ্যতিশয়েন দাতারাবিত্জ্রান্মী ইত্যা্থঃ।” (সাম্মগ) সম্পূর্ণমডলন্ত্াস্িজিসীযুঃ সদা ভবেৎ।” 

বিজামি (ত্রি) বিবিধজ্ঞাতি, জ্ঞাতিবিশেষ | ( কামন্দকীয় নীতিমার ) 
“ম নো অজা মীরুত বা বিজামীনভি ভিষ্ঠ শধতো বাপ্রন্থ।” ; বিজিগীষুতা! (ত্্রী) বিজিগীযুর ভাব বা ধর্মা। 

(খুকু ১০।৬৯১২) বিজিগীষুত্ব (ক্লী) বিজিগীষুর ভাব বা! ধর্ম 

“হে বাদ্স্ ব্রাহ্থকুলে মথনেন সমুতপন্নাগ্নে স ত্বং নোহম্মাক- :; বিজিগ্রাহয়িষু (ব্রি) বিগ্রাহয়িতুং (বিগ্রহং কারয়িতুং ) ইচ্ছুং 

মজামীনজ্ঞাতীন্ শত্রম্ উত বাপি বা শধতো। হিংসতে| বিজামীন্ ! বিশ-গ্রহ-ণিচ-সন্ উঃ ( সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা! ৩২১৬৮ )। যুদ্ধ 

বিবিধান্ জ্ঞা্তীনপ্যভিতিষ্ঠ অভিভব |, (সায়ণ ) করাইতে ইচ্ছুক, যে যুদ্ধ ক্রাইবার জন্ত ইচ্ছা! করিয়াছে। 



বিজিল 

বিজিঘতস (ত্রি) বিজিষৎসা বন্তযন্তেতি অর্শ আধদিত্বাদচ্। 
ভোজনেচ্ছু, যে থাবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছে। 

বিজিঘাংস্থ (তরি) বিহস্তমিচ্ছুঃ বি-হুন্-সন্ উঃ ( সনাশংসভিক্ষ 
উঠ। পা ৩২১৬৮) জিঘাংসাপরায়ণ, যে বিশেষ প্রকারে হনন 

( হিংসা ) করিবার ইচ্ছা করে। ২ বিদ্লাচরণেচ্ছু। 
বিজিঘৃক্ষু (জি) বিগ্রহীতুমিচ্ছুঃ বি-গ্রহ-সন্ ( সনাশংসভিক্ষ উ£। 

পা ৩২১৬৮ ) উঃ। বিগ্রহেচ্ছু, যুদ্ধাভিলাধী, যে যুদ্ধ করিতে 

ইচ্ছা করে। 

বিজিজ্ঞাসা (ত্ত্রী) বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা । ভোগ” ১৯১৬) 

বিজিজ্ঞাসিতব্য (ত্রি) বিজিজ্ঞাসনীয়, বিজিজ্ঞাসার যোগ্য । 
বিজিজ্ঞান্ত্র (ব্রি) বিজিজ্ঞাসাকারী, যে বিশেষ প্রকারে জানিবার 

ইচ্ছা করিয়াছে। 

বিজিজ্ঞান্ত ত্রি) বিজিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য । 

বিজিষ্ত (ত্রি) বিশেষেণ জিতঃ বা বি-জি-ক্ত। 

পরাভূত, যাহাকে জয় করা হইয়াছে। 

“পথ্যাশিনাং শীলবতাং নর।ণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিকেন্দ্রিয়াণাং | 
এবংবিধানামিপমাষুরত্র চিন্ত্যং সদা! বৃদ্ধমূনি প্রবাদঃ ॥* (মলমাসতত্ব) 

বিজিতারি (ব্রি) বিজিতঃ পরাভূতঃ অরির্যেন। পরাভূত. 

শত্র, যিনি শত্রুকে পরাভব করিয়াছেন । 

€ পুং) ২ রাক্ষসভেদ | (রামায়ণ ৬৩৫।১৫ ) 

বিজিতাশ্ব (পুং) পৃথুরাজ । (ভাগবত ৪1৯১৮) 

বিজিতান্ত্র (পুং) বিজিতা অসবো যেন। ১ যিনি প্রাণ জয় 

করিয়াছেন । ২ মুনিভেদ। ( কথাসরিৎসা” ৬৯১০৪ ) 

' বিজিতি (ত্ত্রী)বি-জি-ক্তিন্। বিজয়। 

“ক্ষিতি বিজিতি স্থিতি বিহিতি ব্রতরতয়ঃ পরগতয়ঃ। 

উরুরুরুধুগডরু দুধুবুরুধি কুরবঃ স্বমরিকুলম্ ॥” ( দণ্ডী) 
২ বিজিন। (গ্রি)৩ বিজিল। ( অমরটা* রায়মুণ ) 

বিজিতিন্ (ত্রি) বিজিত, পরাজিত। ( এত" ব্রা” ২২১) 

বিজিতৃ (ত্রি) বিজ-তৃচ | ১ পৃথক্, ভিন্ন। ২ ভীত। ৩ কম্পিত। 

বিজিত্বর (তরি) বি-জি-করপ, তুগাগমঃ | বিজয়শীল, বিজেতা। 

বিজিত্বরত্ব (ক্লী) বিজিত্বরস্ত ভাব ত্ব। বিজিত্বরের ভাব, ধর্ম বা 

কার্যা, বিজয়। 

বিজিন (তরি) বিজিল। ( অমরটাকা রায়মুণ ) 

বিজিল (তরি) ঈষৎ সরসব্যঞ্জনাদি, অল্পরসযুক্ত ব্যপ্জন প্রভৃতি; 

প্ধ্যায়__পিচ্ছিল, বিজয়িন, বিজিন, বিজ্জল, উজ্জল, লালসীক, 
( বাচম্পতি ) বিজিবিল, বিজল | ( শবদরত্বা" ) 

“পাঁকরূপরসাসক্তে বাঞ্জনে তু ভবেতত্রয়ম্। 

তৈলপাকন্থসংস্কারে গ্রায়ন্তমুপসংস্কৃতম্। 
পিচ্ছিলং লালসীকঞ্চ বিজিলং বিজ্জিলঞ্চ তত ॥' ( শব্দরড়া” ) 
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পরাজিত, 

(ক্লী)২ দধি প্রকার। 

বিজিবিল (ব্রি) বিজিল। ( হেম) 
বিজিহীর্ষ! (তরী) বিহর্তমিচ্ছা৷ বি-হসন্ বিজিহীর্য-অঙ.-টাঁপ্। 

বিহার করিবার ইচ্ছা । 

বিজিহীষু (তরি) বিহর্ত/মিচ্ছঃ, বি-হ-সন্, বিভিহীরষ-মনবস্তাছ। 
বিহার করিতে ইচ্ছুক, বিহার করিতে অভিলাধী। 

বিজিক্ষ (ত্রি) বিশেষেণ জিক্ম;। ১ বক্র, কুটিল, বাক । ২ শৃহয। 
৩ অপ্রসন্ন। 

বিজীবিত (ব্রি) বিগতং জীবিতং যস্ত। মৃত। 

বিজু (পুং) পক্ষিপালক। (এতরেয় আরণ্যক ১১৭) 

বিজুল ( পুং) শান্মলীকন। (রানি?) 

বিজুলী (ত্ত্ী) সহাপ্রিবর্ণিত দেবীভেদ। ( সঙ্থা” ৩০1৪৬ ) 

বিজস্ত (পুং) বি-জুস্ত-অচ.। বিজ্স্তণ-বিকাশ। 

বিজ্ভ্তণ (কল) বি-জুস্ত লাট। ১ জস্তণ। হাইতোলা। 

পনিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজ্ম্তণঞ্চ বিশ্লেষহর্যাবথানমর্দ: |” (সুভ ৫২) 

: ২ বিকসন, বিকাস। ৩ কম্পন। ৪ সঙ্কোচ। 

*জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো বিজ-স্তণত্রস্তসমস্তধিষ্ঠ্যপম্ 1” 
( ভাগবত ৭৫1৪৯ ) 

বিজ্ সমান তরি) বি-ভুত্ত-শীনচ,। বিকাশমান, প্রকাঁশশীল। 

বিজ্তিত ( ক্লী) বি-জন্ত-ক্ত। ১ চেষ্টা। 

"অথাগত্য সমাখ্যাতং তৎসংখ্যা মন্ত্িবদ্ধনম্। 

উদগাঢ়মুপকেশায়া নবানঙ্গবিজুপ্তিতম্ ॥৮(কথাসরিৎসা” ৪1১৩) 

(ত্রি) ২ বিকম্বর, বিকসিত। (মেদিনী) ৩ ব্যাণ্ত। 

বিজ্ম্তাসঞ্জাতাহস্তেতি, তারকাদিত্বাদিতচ,। ৪ জূত্তাযুক্ত। 

“সশরং সধমঞ্চ দৃষ্টাত্মানং বিভূত্তিতমূ। 

ততে। ননাদ ভূতাত্মা শ্িপ্ধগম্ভীরনি:স্বনঃ ॥” (হরিবংশ ১৮১1৬ ) 

বিজেতৃ (ত্রি) বি-জি-তুচ। বিজেতা, জয়ী, জয়কর্তা, যিনি 

জয় করেন। 
বিজেতব্য (ধ্রি)বি-জি-তবা। বিজয়ার্, বিজয়যোগ্য, বিশেষ 

প্রকারে বিজয় করিবার উপযুক্ত । 

বিজেন্য (ব্রি) দূরদেশভব, যাহা দূরদেশে হয়। 

শ্যাসিষ্টং বর্তিবূষণা বিজেন্তাং* ( খক্ ১/১১৯।৪ ) 

বিজেন্তং বিজন! দুরদেশঃ তত্র ভবং বিজেন্তং ভবে ছন্দসীতি যৎ' 

বিজেয় (ব্রি) বি-জি-যৎ। বিজয়া, বিজয় করিবার যোগ্য। 

বিজেষ (পুং ) বিজয়। “বিজেষকদিভ্ত্রহবানবব্রবঃ” (খক্ ১০1৮৪।৫) 

“বিজেষকৃৎ্ বিজ্য়কর্তা+ ( সায়ণ ) 

বিজোষস্ (তরি) বিশিষ্টরূপ সোমদ্বারা প্রীণনকারী। 
*যাভির্বক্র' বিজোয়সং” (খক্ ৮২২১০) 

“বিজোধসং বিশেষেণ সোমৈঃ প্রীণয়ন্তং (সায়) 

১৩৪ 



বিজ্ঞাতবীর্ধ্য 

বিজ্জ (পুং) ৯ রাজভেদ। (রাজরত” ৮২৯২৭) স্ত্িয়াং টাপ,। 

২ রাজকন্তাভেদ। (রাজত* ৮৩৪৪৪ ) 

বিজ্জন (ব্রি') বিজ্ঞন। বিজিল। ( অমরটাকা রায়মুকুট ) 

বিজ্জনামন্ (পুং) রাণী বিজ্ঞাগ্রতিষ্ঠিত বিহারভেদ। 

( রাজত” ৮৩৪৪৪ ) 

বিজ্ল (রী) বাগ। 

পত্রবাহো বিকর্ষোহথ তীরং বিজ্জলশায়কে। 

লোহনালস্ত নারাচঃ প্রসরঃ কাগগোচরঃ ॥' (ত্রিকা*) 

(ত্রি)২বিজিল। (হেম) 

*শ্রেম্মাতকম্মবীজানি নিষ্কুলীকৃত্য ভাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ | 

অঙ্কোলবিজ্জলত্তিশ্ছায়ায়াং সপ্তরুত্বেবং ॥” (বৃহতৎসং ৫৫1২৯) 

( পুং) বাট্যালক, বেড়েলা। ( বৈস্যক নিঘণ ) 

বিজ্জলপুর, বিজ্জলবিড় (ক্লী) নগরভেদ। 

বিজ্জীকা,বিজ্জিকা (তত্র) স্ত্রীকবিভেদ। 

বিজ্লিল (ত্রি)বিপিল। (শব্দরতাবলী ) 
] 

বিজ্ঞুল (ব্লী) ১ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। (রাজনি*) (ত্রি)। 

২ পিচ্ছিল, পিছলা । ( চরক বিণ স্থা* ) | 

বিজ্ঞুল] (স্ত্রী) বিজ্জুল। 

বিজ্জুলি [লিকা (ত্ত্রী) জতুকানারী :মালবদেশীয় লতানিশেষ | 

বিজ্ঞ (ত্রি) বিশেষেণ জানাতীতি বি-জ্ঞা-( আতশ্চোপসর্থে । 

গা ৩১১৩৬ ) কঃ। ১ প্রবীণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ | 

«এবং বিপধ্যয়ং বুদ্ধ। নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাং |” (ভাগ ৬।১৬।৬১ ) 

[ইহ।র পদ্যায় নিপুণশবে দ্রষ্টব্য ।] ২ পঞ্ডিত। (রাজনির্ঘন্ট) 

“বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্ছে তন্মা বয়াম্মিন সময়ং প্রতীক্ষ্য।” 
( নৈষধ ৩৯৬) 

বিজ্ঞপ্তি (ত্ত্রী) বিজ্ঞাপন, বিশেষরূপে জানান । 

“বিজ্ঞপ্তিমে হস্তি” “আগত দেৰ বিজ্ঞপ্ত্ৈ কাপি স্ত্রী” 
“অগ গচ্ছা(ম বিজ্ঞপ্ত্যৈে তাতব্যাহং ভবত্কৃতে |” 

( কথাসরিৎস1ণ ১৩১৮৩) ২৩1১৩ ১ ২৬1৭০ ) 

বিজ্ঞপ্য (ত্রি)জানাইবার যোগ্য। 

বিজ্ঞবুদ্ধি (স্ত্রী) জটামাংসী। ( শব্দচন্ত্রিক! ) 

বিজ্ঞক্রব (ভি) যে ব্যক্তি বিজ্ঞ না হইয়াও আপনাকে বিজ্ঞ 
বলিয়া পরিচয় দেয়। র 

বিজ্ঞাত (ত্রি) বি-জ্ঞা-ক্ত। ১ থ্াত, প্রসিদ্ধ। ২ বিদিত, জাত। ৃ 

“বিজ্ঞাতোহসি ময়া 'চফৈ বিন চক্র জনার্দনঃ।+ ৰ 

( হরিবংশ ১৬৫১৭) | 

বিজ্ঞাতবার্ধ্য (জি) বিঞ্ঞাতং বীধাং যেন যন্ত বা। ১ যাহার! 
শ্জ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে । ২ য্কর্তক অন্তের শক্তি জ্ঞাত | 

হইয়/ছে। 

পপি 

বিজ্ঞাতি (ত্ত্রী) ১ জান, বিজ্ঞান । ২ গয়নামক দেবযোনিতেদ 
৩ পঞ্চবিংশ কল্পভেদ। 

বিজ্ঞাতু (ব্রি) বিজ্ঞাতা, বেত, যে বিশেষরূপে জানে। 

বিজ্ঞান (ক্লী) বিবিধং বিরূপং বা জ্ঞানং বি-জ্ঞা-লুট । ১ ভ্ঞান। 
২ কর্্ম। ( মেদিনী )৩ কার্শণ, কর্মজ্ঞত, কর্মকুশলত্ব। ( হেম) 
মোক্ষ ভিন্ন অন্ত (অর্থকামাদি) উদ্দেশ্রে শিল্প এবং শাস্ত্রাদিবিষয়ক 

জ্ঞান, মোক্ষভিন্ন অন্য অবান্তর ঘটপটার্দিবিযয়ক এবং শিল্প ও 

শান্ত্রবিষয়ক জ্ঞান, বিশেষতঃ এবং সামান্ঠতঃ এই উভয়বিধ জ্ঞান । 

“মোক্ষে ধীর্ঞানমন্থাত্র বিজ্ঞানং পিরশান্তায়ো:1”* ( অমর ) 

বিশেষ এবং সামান্ত এই উভয় পদার্থেরই যে অৰবোধ 
( উপলব্ষি, ) তাহাই বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। 
মোক্ষ (মুক্তি), শিল্প ( চিত্রাদি ), শাস্ত্র (ব্যাকরণা্দি), এই 

সকল বিশেষ (সুঙ্মু) পদার্থের উপলব্ধি এবং সাধারণ ঘটপটাদি 

যাবতীয় পদার্থের উপলবিকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলা 

হইয়াছে। “ভ্ঞানানুক্তিঃ” “সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা খ্দিং 
প্রযচ্ছতি” “ব্র্গণো নিত্যবিজ্ঞানানন্রূপত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে 

জ্ঞান এবং জ্ঞান শব্ধ দ্বারা মোক্ষ প্রভৃতি বিশেষ পদার্থের 
অববোধ আর জ্ঞানমন্তি সমস্তম্ত জন্তোবিষয়গোচরে” “যে কেচিৎ 

প্রাণিনো লোকে সর্কে বিজ্ঞানিনে। মতা” “ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানম্” 

ইত্যাদি স্থলে উহাদের দ্বার! সাধারণ পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে 

এবং চিত্রজ্ঞান, ব্যাকরণজ্ঞান, ঘটপটবিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দও 

শাস্ত্রে ব্যবহৃত আছে । পক্ষান্তরে ইহাও বল| যাইতে পারে যে, 

পগরুঝ্মৎ₹” শব যেরূপ গরুড় ও পক্ষী মাত্রের বোধক, জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান শব্দও তন্রপ, অর্থাৎ মোক্ষজ্ঞান ও তদ্দিতরজ্ঞানবোধৰক । 

কৃম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বিধানান্সারে চতুর্দশ প্রকার 
বিল্লার যথার্থার্থ অবগত হইয়া অর্থোপার্জনপূর্ববক যদি ধন্ম- 
বিবদ্ধক কাধ্য করা যায়, তাহা হইলে এঁ সকল বিদ্কার ফলকে 

বিজ্ঞান বলে, আর ধর্মকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলে &ঁ ফলকে 
বিজ্ঞান বলা যাঁয় না। 

০ শস্েশপপাশীশস - সপ পেশি সিসি পপ 

* £বিশেষেণ সাঁমান্তেন চাববোধঃ | মোক্ষে| মুক্তি: শিল্পং চিত্রাদি শাস্তরং 

ধ্যাকরণাদি। মোক্ষে শিল্পে শাস্ত্রে চ ফাধীঃ স! জ্ঞানং ধিজ্ঞানঞ্োচাতে এফ! 

বিশেষ প্রবৃত্তি: । অন্তর ঘটপটাদৌ যা! ধীঃ সাপিজ্ঞানং বিজ্ঞানঞোচাতে। 

এষা সামান্য প্রবৃত্িঃ। মোক্ষে ধী্ঞনং বিজ্ঞানঞ্চ যথা, জ্ঞানাম্মুক্তিরিতি 

“সা যাচিত। চ ধিজ্ঞ।নং তুষ্ট। খদ্ধিং প্রবচ্ছতি” ইতি। অন্কত্র বথা,__জ্ঞানমন্তি 

সমন্তস্য জন্তোধিষয়গোচরে ইতি, “ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানমিতি, যে কেচিৎ গ্রাপিনে। 

লেকে সর্ব্বে ধিজ্ঞনিনে। হত! ইতি, ্ রহ্মণে! নিত্যবিজ্ঞানানন্দরূপত্বাৎ ইতি। 

এবং চিত্রজজানং, ব্যাকরণজানং ঘটপটধিজ্ঞানমিত্যাদিকং গুযুজাত এব। 

ৃ তান্বগমে গরত্বদাদিশববৎ গরত্মচ্ছকে! হি গরুড়ে পক্ষী মাত্রে চ বর্তঁতে 1ভরত) 



বিজ্ঞান 

“চতুর্দাশানাং বিদ্ভানাং ধারণং হি যথার্থতঃ। 

বিজ্ঞানমিতরৎ বিদ্যাদ্ যেন ধর্ো বিবদ্ধতে ॥ 
অধীত্য বিধিবদ্দিস্তামথফচৈবোপলভ্য তু। 

ধর্্মকা'্যান্নিবৃত্বশ্চেন্ন তদিজ্ঞানমিষ্যতে ॥” 

( কৃম্মবপুৎ উপবি* ১৪অ* ) 

€ মায়াবৃত্তি বিশেষ, অবিষ্যাবৃত্তিবিশেষ। ৬ বৌদ্ধমতে 

আত্মরূপজ্ঞান। ৭ বিশেষরূপে আত্মার অন্ুভব। 

গীতা ১৮।৪২ শ্লোকে স্বামী বিজ্ঞান শবের এইরূপ ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন £-- 

“কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্মকৌশলং ব্রহ্গকাণ্ডে ব্রঙ্গাত্মৈকান্থুভবঃ 1” 

আবার ৬।৮ গ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,-- 

“শান্ট্রোক্তানাং পদার্থানাং ওপদেশিকং জ্ঞানং, তদপ্রামাণ্য- 

শঙ্ক(নিরাকরণফলেন বিচারেণ তখৈব তেষাং স্বান্নুতবেনাপরোক্ষী- 

করণং বিজ্ঞানমিতি |” 

শবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্ধারা 

নাম বিজ্ঞান । 

ছঞ্" গ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞান শব্দের বহুল ব্যবহার 

পরিলক্ষিত হয়। এ্তিহাসিক আলোকে এই শব্দটার প্রয়েগ 

পধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক যুগেই 
লেখকগণ বহুল অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । শ্রতিতেও 
নান! প্রকার অর্থে বিজ্ঞান শব্দেব প্রয়োগ আছে 

(১) কোথাও ব্রহ্ম পদার্থই বিজ্ঞান নামে অভিহিত 

হইয়াছেন-_ যেমন “যো বিজ্ঞানং ব্রন্দেত্যুপান্তে” (ছান্দোগ্য ) 

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (তৈত্তিরীয় ) “বিজ্ঞানং ব্রহ্ম যদ্ধেদ্” 

“বিজ্ঞানং ব্র্মেতি ব্জনাদিজ্ঞানাদ্ধি, ভূতানি জায়স্তে, বিজ্ঞানেন 
জীৰস্তিঃ বিজ্ঞানং প্রধস্তি* ( তৈত্তিরীয় ৩৫১) 

(২) কোথাও আত্ম শব্দের প্রতিনিধিরূপে বিজ্ঞান শব্দের 

ব্যবহার হইয়াছে, যথা--“বিজ্ঞানমাত্মা” ( শ্রুতি ) 

(৩) আবার কোথাও আকাশকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, 

যথা--“তদ্বিজ্ঞানমাকাশম্” 

(৪) কোথাও মোক্ষজ্ঞান অর্থেও বিজ্ঞান শবের ব্যবহার 

দেখিতে পাওয়া যায়, যথ।--“তদিজ্ঞানেন পরিপশ্তুতি* (মুুক) 

“বিজ্ঞানেন বা খখেদং বিজানাতি” (ছান্দোগ্য ৭৮।১) “আত্মতো- 

বিজ্ঞানম্” (ছান্দোগ্য ৭২৬১) “যো বিজ্ঞানেন তিষ্ঠতি 

জ্ঞানাদন্তরো। যং বিজ্ঞানং ন বেদ বশ্ত বিজ্ঞানং শরীরম্” 

( বুহদারণ্যক ৩৭২২) 

(৫) মুও্ুক উপনিষদ বিশিষ্ট জ্ঞানার্থে বিজ্ঞান শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায় । ষথা--“তগছিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাতিগচ্ছেত” 

(মুখুক ১২১২) 

পরমাত্মার অনুভবের 

পাস সস ৭ টিলা ৮০ শি ৩৮২০৮ পু 

(৬) শ্রতির কর্থকাণ্ডে "বাদি কর্মুকৌশলকেও বিজ্ঞান 
বিজ্ঞান 

এ _ সস ক ৯০৯৯ পি সপ ০ 

বলিয়া অভিহিত করা হইয়্াছে। 
(৭) ক্ষণিক বিজ্ঞানবার্দী বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞানই আত্মা । 

এই আত্মাই আমাদের জ্ঞানের কারণন্বর্ূপ। মনের অত্ন্তরে 

এই বিজ্ঞানরূপ আত্ম! বর্তমান | কিন্তু বেদাস্তবাদিগণ ও সাংখ্য- 

শান্ত্রবাদিগণ এই মত থণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে লিখিত 
হইয়াছে__ 

“বিজ্ঞানমাত্সেতিপর আহ্ঃ ক্ষণিকবাদিনঃ | 

যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ক,টম্॥ 

অহং বৃত্তিরিদং বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং ঘিধা। 

বিজ্ঞানং শ্তাদহং বৃত্তিরিদং বৃত্তিম'নোভবেত ॥ 
অহং প্রত্যয়বীজত্বমিদং বৃত্েরতি শ্,টং। 
অবিদিত্বা সমাত্মানং বাহ্ং বেদ নতু কচিৎ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে জম্মনাশাবহং বৃত্তিশ্িতৌ যতঃ। 

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতোমিতেঃ ॥ 

বিজ্ঞানময়কোযোহয়ং জীবইত্যাগম জণ্ডঃ। 

সব্বসংসার এতন্ত জন্মনাশস্ুখাদিকঃ ॥ 

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিছ্যাদভ্রনিমেষবৎ | 

অন্তস্তান্থপলন্বত্বাৎ শৃন্তং মাধযমিকা জণ্ডঃ &” 

অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের! বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। 
ইহাদের যুক্তি এই যে আত্মা সকলের অভ্যন্তরে পদার্থ-বোধের 
কারণ হন। স্বতরাং মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া বোধের কারণ 

হওয়ার নিমিত্ত বিজ্ঞানকে আত্ম বলা যায়। কিন্ত সে 
বিজ্ঞান ক্ষণিক। 

অস্তঃকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত,যথা-_অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি। 
তাহাব মধ্যে অহংবৃত্বিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং ইদংবৃ্তি মন 

নামে 'অভিহিত। অহংবৃত্যাত্মক বিজ্ঞানের আস্তরিক জ্ঞান ব্যতীত 

ইদ্ংবৃত্তাত্মক মনের বাহাজ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানকে 

মনের অভ্যন্তর এবং মনের কারণ বল! যায়, সুতরাং তাহাকেই 

আত্মা বলা যায়। বিষিয়ানুস্থলে প্রতিক্ষণে অহংবৃত্যাত্মক বিজ্ঞানের 

জন্মবিনাণ প্রত্যক্ষ হয়। তজ্জন্ত উহাকে ক্ষণিক বলা যায় 

এবং তিনি স্বয়ং প্রকাশ শ্বরূপ হয়েন। আগমে যে বিজ্ঞানকে 

আত্মা বল হইয়াছে। এই জীবাত্মাই জন্মবিনাশ ও সুখ 

ছঃখাদিরপ সংসারের ভোক্তা! ॥। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানকে 

আত্মা বলিয়া শ্বীকার করা যায় না। যে হেতু বি্যুৎ প্রভৃতির 

ম্যায় সেই বিজ্ঞান অতি অগ্লকালস্থায়ী। এততপ্তিন্ন অন্য কিছুর 
উপলব্ধি না হওয়াতে আধুনিক বৌদ্ধেরা শূহ্যবাদের প্রচার 
করিয়াছেন। 

সাষ্হুত্রকার বলেন-- 



“ন ৰিজ্ঞানমাত্রং বাহ্প্রতীতেঃ” (১1৪২) 

এততন্ারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরসন কর! হইয়াছে। 

শাঙ্করভাষ্যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরসন করার নিমিত্ত 

বনুলযুক্কিতর্কের অৰতারণ! করা হুইয়াছে। 
৮ বৌদ্ধগণের ব্যবত এই বিজ্ঞান শব্দটা ক্ষণবিধ্বংসি 

প্রপঞ্জ্ান মাত্র । 

. ৯ বেদাস্তদর্শনে, পনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি” অর্থে বিজ্ঞান শবের 

ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভগবদগীতাতে এই অর্থেও বিজ্ঞান 

শব্দের প্রয়োগ যথে্ আছে। 

্রহ্মস্ত্রভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন -- 

"যথা সুপ্তস্থ প্রারুতস্ত জনস্ত স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্ঠতো 

নিশ্চিতনেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্প্রবোধাৎ নচ 

প্রত্যক্ষাভাসাতি প্রায় স্তৎকাঁলে ভবতি তদ্বৎ।”অঅধ্যায় ২।পাদ১) 

ইহাতে নিশ্চয়াত্মিক! ধী ব| প্রত্যক্ষাভিমত জ্ঞান বুঝাইতেই 

বিজ্ঞান শৰের প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 

শ্রীম্তারতী তীর্থবিগ্ভারণ্য মুনীশ্বর পঞ্চশীর টাকায় নিশ্চয়া- 

স্মিকা বুদ্ধিকেই বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

শ্রুতিতে বিজ্ঞানঘন, বিজ্ঞানপতি, বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানবস্ত ও 

বিজ্ঞানায্মন্ প্রভৃতি শব্দের বছ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

যথা বৃহদারণ্যকে "অনস্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব* (২1৪১২) 

নারায়ণোপনিষদে “্তর্দিমাং পুরং পুণ্রীকং বিজ্ঞানঘনম্” 

পরমহংসোপনিষদে-_বিজ্ঞানঘন এবাক্ষি |” আত্মপ্রবোধে -- 

“কারণরূপং বোধস্বরূপং বিজ্ঞানঘনম্” ৷ তৈত্তিরীয় উপনিষদে_- 

“শ্রোত্রপতি বিজ্ঞানপতি” বৃহদারণ্যকে “য এষ বিজ্ঞানময়ঃ” 

(২1১১৫ ) “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ” | 

'তৈত্তিরীয়ে "অন্তোন্তে আত্ম বিজ্ঞানময়ঃ” (২1৪1৯ ) 

“্কম্দীণি বিজ্ঞান্ময়শ্চ আত্মা” (মুও্কে ৩২৭ ) 

দ্যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি” ( কঠ ৩৬) 

*এয হি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষাপ” (প্রশ্নো ৪৯ ) 

এই সকল স্থলে কোথাও বা বিশিষ্ট জ্ঞান, কোথাও বা! ব্রঙ্গ- 

জ্ঞান, কোথাও ব৷ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিপূর্ববক উপনিষদ জ্ঞান- 

অর্থে বিজ্ঞান শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 

্রীমন্তগবদগীতার টাকাকারগণ এই শব্দটার বহুল অর্থ করিয়।- 

ছেন। শ্রীমন্তগবদগাতার ১৮ অধ্যায়ের ৪২সংখ্যক শ্লোকের 'জ্ঞানং 

বিঞ্ঞানমান্তিক্যং ইত্যাদি প্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামী “বিজ্ঞান- 

মন্ুতবঃ” এইকপ অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ লিখিয়াছেন, 

“পরতত্বগতাসাধারণবিশেষবিষয়ং--বি্রানম্” 7) শঙ্করাচাধ্য 

লিথিয়াছেন *বিজ্ঞানং, কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াকৌশলং, ব্রন্ষকাণ্ডে 

্ধাযৈক্যাস্থভবঃ* | মধুসুদন সরম্থতী শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাই 

শবের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ইংরাজীতে যাহাকে 9০190০9 বলে, অধুনা বাঙ্গাল! ভাষায় 

সেই অর্থে বিজ্ঞান শবের প্রয়োগ হইতেছে,-যেমন পদার্থ- 

বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোৌতিবিজ্ঞান, জীব, 

বিজ্ঞান,উত্তিদবিজ্ঞান ইত্যার্দি। 90191)০9 শব্দের অন্গবাদে বিজ্ঞান 

শব্দের ব্যবহার করায় বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে কোনও অভি- 

নবত্ব নাই। শ্রীমন্তগবদগীতার ৭ম অধ্যায় পাঠ করিয়া জানা 

যায়, পাশ্চাত্য ভাষায় যে শ্রেণীর জ্ঞান 9০190০9 নামে অভিহিত 

হয়, শ্রীতগবদগীতায় সেই শ্রেণীর জ্ঞানকেই “বিজ্ঞান” নামে 

অভিহিত করা হইয়াছে । সপ্রম অধ্যায়ে শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে 

বলিতেছেন £-_ 

“মৃয্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জনদাশ্রয়ঃ | 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছ্গু॥ 

জ্ঞানং তে২হং সবিজ্ঞানমিদং বক্গ্যামাশেষতঃ। 

যজজ্ঞাত্ব নেহ ভূয়োস্ভজ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥” 

দ্বিতীয় শ্লোকের জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যায় পরম 

পৃজ্যপাদ শ্রীরামানুজ লিখিয়াছেন £-_ | 

জ্ঞানম্্_ মদ্বিষয়মিদং জ্ঞানম্। 

বিজ্ঞানম্_বিবিক্তীকারবিষয়জ্ঞানম্ ॥ 

ষথাহং মদ্যতিরিক্তাৎ সমন্তচিদচিদ্বস্তজাতান্নিখিলং হেয় 

প্রত্যনীকতয়৷ নবাধিকাঁতিশয়সংখ্যয়কল্যাণগুণানাং মৃহাঁ 

বিভতিতয় বিবিক্তং তেন বিবিক্তবিষয়জ্ঞানেন সহ মত্স্বরূপ- 

এানং বক্ষ্যামি। কিংবহুনা যজজ্ঞানং জ্ঞাত্বাপি পুনরন্যজ, 

জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে 1 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে এস্থলে;জ্ঞান অর্থ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞা* 

এবং বিজ্ঞান অর্থ-_বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ধযতি 

রিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্ত্র জ্ঞানই বিজ্ঞান । ইহার পরে 

শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানের বিষয় নির্দেশ করিয়। বলিতেছেন £- 

“ভূমিরাপোহ নলো বাযুং খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্ররুতিরষ্টধা ॥ 

অপরেয়মিতিস্তন্তাং প্রকতিং বিদ্ধি মে পরাং। 

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাধ্যতে জগ ৎ॥ 

এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্ধাণীত্যুপধারয়। 

অহং কৃৎগ্নন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥” 

এম্থলেই বিশ্ববিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। এই অপর 

প্রকৃতি ও পরাপ্ররতিই বিশ্ববিজ্ঞানের বিষয় । 

সুবিখ্যাত ফরাসি-দাশনিক পঙডিত কোম্তে (0০736) 1৪ 

0708010 এবং 05080 3০199909 বাক্য ঘা যে যাবতী 



বিজ্ঞান 

বিজ্ঞান অস্ততূক্তি করিয়াছেন, উদ্ধত প্ীতগবন্থাকোও ততৎসমন্তই 

অন্তভূক্তি হইয়াছে । উহাতে বোম বিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান আছে, 
ষায়বীয় বিজান উদ্বিজান জ্যোতির্বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান এবং 
উহ্থাদ্দের অস্ততু্ত নিখিল বিজ্ঞান বিষয় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 
হুতরাং গ্রীমন্তগবদগীতায় বাবন্ধত বিজ্ঞান শব্দটা পাশ্চাতাবিজ্ঞা- 

নের 9০/9০০৪ শঙ্গের প্রতিনিধিক্ধপে ব্যবন্থত হইতে পারে। 

ভগবাগাতায় পরাজস জান" পদটাও “বিজ্ঞান” শবের পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হইয়াছে যথা £_ 

“পৃথকৃত্বেন তু যজ্জানং নানাভাবান্ পৃথঘ্বিধান্। 
বেত্তি সর্বোষু ভৃতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥' (২১১৮) 

তগবাঙীতায় বিজ্ঞান শবাটী প্রায় সর্বত্রই জ্ঞান শবের সহিত 
একত্র যোগে ব্যবত হুইয়াছে। যেমন *ভ্তানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম!” 
“ভ্রানং বিজ্ঞানসহিতম্” *জ্ঞানং বিজ্ঞানমস্তিক্যম্ঠ ইত্যাদি। 

আীমনাগবতেও এই উভয় শবের একত্র সন্নিবেশ দেখিতে 
পাওয়া যায় যথ!-_ 

“জ্ঞানং পরম গুহঞ্চ যদ্ধিজ্ঞানসমন্বিতম্।” 

(২যস্বন্ধ৯ অধ্যায়) 
এই সকল স্থলে রামানুজাচার্যের ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত, 

অর্থাৎ জ্ঞান শব্দের অর্থ ভগবদ্ধিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান শবের 

অর্থ নিখিল ইন্দরিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জঞান-_জৈবজ্ঞানও ইহার 
অন্তর্গত। নিখিল ইন্দরিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানই আধুনিক 
বিজ্ঞানের বিষয়। কোম্তে (9০৪)89) বলেন-- 

«79 17876 00" &0 [91:00890 60 61) 9300316100 

91 68০ 9/80920) 6086 18 0০ 099 09$9100010 8100 ০1 

$1)6 001561821 0? ৪8079101201 02091 জ্চ1)101) 00086 

16601909 0)০ 01697800 0188999 ০0110860151 [91)6100- 

00608 80 097)890090015 109 00119819071080? 1905:0/6 

১3৫)81)068.% 

প্রীমন্তগবদগাতার এই জ্ঞানবিজ্ঞান নামক অধ্যায়ে সমগ্র 

বিশ্বতত্ব-বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বেশ্বরের জানের আভাস দেওয়া 
হইম্্াছে। বিশ্ববিজ্ঞানের মূলস্বরূপিণী মহাশক্তির কথা এই 

অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সপ্রমাণ করা 
হইয়াছে যে সমগ্রবিশ্বপ্রপঞ্চ এক অজ্জেয় মহাশক্তির ভি ভিন্ন 
প্রকাশ মাত্র £-- 

“্রসোহহমপ্থ কোন্তেয প্রভান্মি শশিহ্র্যয়োঃ | 
গ্রণবঃ সর্ব্ববেদেযু শব; থে পৌরুষং নৃষু ॥ 

পুল্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ । 
ীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চান্রি তপস্থিযু ॥ 

ৰীজং মাং সর্বতূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং | 

বুদ্ধির, দ্ধিমতামশ্মি তেজন্তেজস্থিনামহম্ ॥ 

৬111 
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১৩৫ 

বলং বলবতাং চাহ কামরাগবিবর্জিতং । 

ধর্মাবিরুদ্ধো! ভূতেযু কামোইস্মি ভরতর্যত ॥ 
যে চৈব সাস্বিকা ভাৰ! রাজসা স্তামসাশ্চ যে। 

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে মরি ॥* 
ইছাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে. সর্ব প্রকার প্রাপঞ্চিক প্দা- 

ধরেই ভগবংশক্কি ওতপ্রোতভাবে বিস্তমান। গ্রাপঞ্থিক পদার্থ- 

নিচয় যে সেই অদৃশ্য শক্তির সন্বাতেই বিদ্কমান, হার্বাট স্পেন- 

সারও এই ভাবাত্বক কথাই বলেন যথা £-- 
[2৩1 [১1)8001279000 18 ৪ 0180169369611) 01 10108, 

অর্থাৎ এই প্রপঞ্চের প্রত্যেক পদার্থ ই শক্তির অভিব্যক্তি 
বিশেষ। ফলত: এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সর্বকারণ শ্র্ীভগবানের 

অভিব্যক্তিময়ী লীলা তরঙ্গ মাত্র। গীতার যে অংশ উদ্ধৃত 

হইল, উহা! গ্রকৃতই বিজ্ঞানের সার সত্য । হার্বাট ম্পেমসাৰ 
বলেন 2৮ 

[116 ঠা09] 90-00089 ০1 010৪৮ 999০0180101) ০000+ 

106580901১7 0) [0810791015৩ 0700 18 6186 076 [00৮6 

00810168660 0১০02100065 679 001561789, 019610117181)5্ 

8৪ 17096118)) 18 1119 88039 1৯07/61 ঘা1)101 11) 007861898 

৪5/118 01) 10091 0108 (070 01 0008010030083. 

শরীর আরও বলিয়াছেন £-- 
“মত্ত; পরতরং নান্ৎ কিধিশন্তি ধনয়। 

ময়ি সর্ধ্ব মিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণাইব ॥* 

ম্পে্গার বলিয়াছেন £-- 

1157 10 0:5881066 ০01 ৪1) 11010168900 1589:1091 

[009160, হিণাছ। জ1810)। 91] 0087169 0079658৫. 

চণ্তীতে লিখিত হইয়াছে :-- 

"সৈব বিশ্ব প্রনুয়তে।” 

এই শক্তিই বিজ্ঞানের সার ও মূল সত্য। স্পেনসার 

প্রভৃতি পঞ্ডিতবর্গের কথার সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় শক্তির 

প্রচুর পার্থক্য আছে। যুরোপীয় এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতগণ যে জগৎশক্তির কথ! বলেন, উহা কেবল অচিৎ 

প্রকতি-(0০৪0092/581০81) এবং চিৎ প্রক্কাতি-( 0০৪20০-8৮- 

00108] ) শক্তি (797918) ) মাত্র । আমাদের বিজ্ঞান জ্ঞানময় 

পুরুষের জ্ঞানময়ী মহাশক্তির বাহা অভিব্যক্তির তরঙগলীল! 

দেখাইয়া ভক্তিভাব পুষ্টির পরম সহায় হয়েন। প্রীভগবদ্গীতার 

উদ্ভিসমূহের পর্যালোচনা করিলে ম্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে ইহাতে 
একদিকে যেমন 7১9018১9610) ০৫ 818866. 800 819810 

গ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকতত্বের মূল বীজের সুত্র রহিয়াছে, অপরদিকে 

ভগবন্ক্তির উদ্দীপক সারততসমূহের ইহাতে পূর্ণ ক্্তিও বিদ্যমান। 



বিজ্ঞান [ ৫৩৮ ] বিজ্ঞানভিক্ষু 

তব রহিয়াছে, তাহার মর্ম বৈজ্ঞানিকতত্ব শবে ট্রষ্টব্য | 

কোম্তে (09819 ) বিজ্ঞানশান্ত্রের বিভাগ করিতে যাইয়া 

প্রথমতঃ 10০7%81510 &710 9708010 0006091),90& এই ছুই 

ভাগ করিয়াছেন। গীতাতেও অপরা ও পরা ভেদে হই প্রকার 

প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি ভূমি আপ 
অনল অনিল প্রভৃতি এবং পরা গ্রক্কৃতি-_জীবভূতা প্রকৃতি । 

কোম্তে বিজ্ঞানকে এধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত কররাছেন, যথা. 

১। জ্যোতিব্বিজ্ঞান (4317১000100) 

১। পদার্থবিজ্ঞান (7075108) 

৩। রসায়নবিজ্ঞান (01)6101308) 

৪) শরীরবিজ্ঞান (চ1১/31)19£5) 

৫1 সমাজ-বিজ্ঞান (9০9০110£%) 

কোম্তের মতে আধুনিক অন্ান্ত বধন্থবিধ বিজ্ঞান ইহাদের 

অন্ততুক্ত। কিন্ত কোম্তে গণিতবিপ্তানকেই বিজ্ঞানজগতের 

সর্ব প্রথমে সম্মানার্থ বলিয়া বিবুত করিয়াছেন । 

বেকন, কোম্তে, হারবার্ট স্পেম্দার ও বেইন প্রভৃতি পণ্ডতিত- 

গণ বিজ্ঞানশান্ত্রের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা 

করিয়াছেন। ১৮১৫ সালে প্রকাশিত 107০)০9101)541 

16170711650 নামক কোন গ্রন্থে বিজ্ঞানের চারিটি মৌলিক 

বিভাগ প্রদ্দশিত হইয়াছিল £_- 

প্রথম বিভাগে বাকরণ-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান) অলঙ্কার- 

বিজ্ঞান, গণিতবিঞ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (11965115৭08), ব্যবস্থা- 

বিজ্ঞান (1ম), নীতবিজ্ঞান ও ধর্্মবিজ্ঞান। এইস্থলে 

মামাঙ্ধের অমরকোষের লিখিত “বিজ্ঞানং শিল্পশান্্রয়োঃ 

কথাটা স্বৃতিপথে উদিত হয়। টীকাকার লিখিয়াছেন, "শাস্তং 

ব্যাকরণা্ি'__অর্থাৎ ব্যাকরণাদি শান্ত্রও বিগ্ানরাজ্যের অন্তর্গত। 

দ্বিতীয় বিভাগে-_মেকানিকম্, হাইড্যোষ্টেটিক্স, নিউমাটিক্স, 

অপটিক্স ও জ্যোতিবিজ্ঞান ( 45070001079) । 

তৃতীয় ধিভাগে-__মাগনেটিজম্, ইলেকটি.সিটা, তাপ, 

আলোক, রসায়ন, শব্দবিজ্ঞান বা একুষ্টিকস্ ( 4১০০০৪৮1০১১ 

(মটিয়রলজী ও জিউডেসী (06০53) )১ বিবিধ প্রকার শিল্প ও 

চিকিংসাবিজ্ঞানও এই বিভাগের অন্তর্গত। 

চতুর্থ বিভাগে-ইতিহাস, জীবনী, তৃগোল, অভিধান ও 

অন্ঠাগ্ত জ্ঞাতব্য ব্ষয় ধারয়া শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে। 

১৮২৮ সালে ডাক্তার নিল আর্ট (007. 16) 470০) 

ষীহার পদার্থবিজ্ঞান গ্রন্থে চারিতাগে বিজ্ঞানের বিভাগ করেন 

যথা £-_ পদার্থ বপ্জান, রসায়নবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও মপো- 

(বিজ্ঞান। তিনি গণিতবিজ্ঞানকেও কোম্তের ন্ভায় সবিশেষ 

সপে 

আমাদের সাঙ্খা ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে যে হুক্ষ যৈজ্ঞানিক" সম্মানাম্পদ আসন প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তীর আর্ণট 

বস্ততত্বের মধ্যে জ্যোৌতিবিজ্ঞান, ভৃগোল, খনিবিজ্ঞান ( 111৬- 

70108) ), ভূবিজ্ঞান (090108) ), উদ্ভিদ্বিজ্ঞান (730$90) ) 

গ্রাণিবিজ্ঞান (%০০:০%ট ) ও মানবজাতির ইতিহাস (401171০- 

7০1০? ) প্রভৃতির সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশীস্ত্র শতমুখী গঙ্গাগ্রবাহের হ্যায় শত শত নামে 

শিক্ষার্থিগণের মানসনেত্রের সমক্ষে বিজ্ঞানরাজ্যের অনস্তত্বের 

মহিমা ও গৌরব উদ্ভাসিত করিতেছে, এমন কি এক চিকিৎসা 

বিজ্ঞানই বনু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক বিভাগেই 
এইরূপ বিবিধ শাখা) উপশাখা ও প্রশ্বখার প্রসারে এই বিজ্ঞান 
মহীরুহ এক্ষণে অনর্বচনীয় গৌরবময়ী বিশালতা স্বীয় মহিম! 
উদেঘাষিত করিতেছে । 

[ বৈজ্ঞানিকতত্ব শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

বিজ্ঞানক (ত্রি) বিজ্ঞানং স্বার্থে কন্। বিজ্ঞান। “বাস্থার্থবিজ্ঞানক- 

শূন্তবাদৈঃ, ( হেম ) 

বিজ্ঞানকন্দ, গ্রন্থকর্তাভেদ। 

বিজ্ঞীনকেবল ( পুং) বিজ্ঞানাকলঃ। ( সর্বদশনম” ৮৬।৫ ) 

বিজ্ঞানকৌমুদী (ভ্ত্রী) বৌদ্ধরমণীভেদ। 
বিজ্ঞানতী। (সী) বিজ্ঞানের ভাব বা ধর্মম। 

বিজ্ঞানতৈলগঞ্ভ (পুং) অস্কো্লবৃক্ষ । (রাজনি* ) 
(বজ্জানদেশন (পুং) বুদ্ধতেদ । 

বিজ্ঞানপাঁত (পুং) পরমন্জানী। 

বিজ্ঞানপাঁদ ( পুং) বিজ্ঞানমেব পাদং লক্ষ্যং যন্ত। বেদব্যাস। 

বিজ্ঞানভন্রীরক (পুং) পরমপগ্ডিত। 
বিজ্ঞান[ভিক্ষু, একজন প্রধান দার্শনিক। তিনি বহুতর উপ- 

নিষদ্ ও দর্শনাদির ভাষ্য লিখিয়! বিখ্যাত হুইয়াছেন। তাহার গ্র্থ- 

সমূহের মধ্যে কঠবল্লী, কৈবল্য, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, ঘুগুক, মাওক্য, 

মৈত্রেক় ও শ্বেতাশতর প্রভৃতি উপনিষদের আলোক,নামে ভাষ্য; 

বেদাস্তালোক নামে কতকগুলি প্রকৃত উপনিষদের সমালোচনা ) 

এ ছাড়া ঈশ্বরণীতাভাষ্য, পাতগ্রলভাব্যবান্তিক বা ষোগবাণ্তিক 

( বৈয়ানিকভাষ্যের টীকা ), ভগবদ্গীতাটীকা, বিজ্ঞানামৃত বা 

রহ্মনুত্রঝজুব্যাখ্যা, সাংখ্যস্থর বা সাংখ্যপ্রবচনভাব্য,সাংখ্যকারিকা- 

ভাষ্য এবং উপদেশরত্বমালা, ব্রন্জাদশ, যোগসারুসংগ্রহ ও সাংখ্য- 

সারবিবেক নামক কএকখানি দাশনিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই 

সকল গ্রন্থের মধ্যে সাংখাপ্রবচনভাষ্য গ্রন্থই বিশেষ প্রচলিত । 

তিনি সাংখাস্থত্রবৃত্তিকার অনিরুদ্ধভট্টের মত উদ্ধত করিয়াছেন। 
আবার মহাদেবের ষাংখ্যসথত্রবৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত্ত উদ্ধৃত 

হইয়াছে। তিনি যোগচুবেবৃত্তিফার ভাবাগণেশরীক্ষিতের: 

গক্ক ছিলেন। 



বিজ্ঞ,নেশ্বর [ ৫৩৯ ] বিজ্য 

বিজ্ঞানমর । ত্রি) জ্ঞানস্বন্ধূপ। ( ভাগবত ১৯২৯।৩৮ ) অর্থাৎ পৃথিবীর উপর কল্যাণ সৃশ নগর ছিল না, নাই ঝা 

বিজ্ঞানময়কোষ (পুং) বিজ্ঞানময়স্তদাতুকঃ কোষইব আচ্ছাদক- | হবেনা। এই পৃথিবীতে বিক্রমার্ক সদৃশ রাজ! দেখা যায্ব.নাই 
ত্বাৎ। জ্ঞানেন্দিয়ের সহিত বুঁদ্ধ। পল্তানেদ্িয়েঃ সহিতা | -বাশুনা যায় নাই। অধিক কি? বিজ্ঞানেশ্বর প্ডিতও অপর 

বুদ্ধিঃ” 1 ( বেদাস্তসার ) কাহারও সহিত উপম! দেওয়। যাইতে পারে না। এই 

বিজ্ঞানমাতৃক (পুং ) বিজ্ঞানং মাতেব যন্ত বনুত্রীহৌ কন্। বুদ্ধ। | তিনটী (স্বর্গের ) কল্পতরুর গায় কল পথ্যন্ত স্থির রহুক। 
বজ্ঞানযতি € পুং) বিজ্ঞানভি্ু। দক্ষিণে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চিরস্তন কীন্ডিরক্ষক সেতুবন্ধ, 

বিজ্ঞানযোগিন্ €পুং )[ বিজ্ঞানেশ্বর দেখ। ] উত্তরে শৈলাধিরাজ হিমালয়, পূর্বব ও পশ্চিমে ভত্তালতরঙ্গ- 

বিজ্ঞানবৎ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত । জ্ঞানী। (ছান্দোউ” ৭৮১) | সমাকুল তিমিমকরসম্কুল মহাসমুদ্র, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন |বন্তৃত 

বিজ্ঞানবাদ (পুং) ১ব্রঙ্গাস্মৈকান্থুভববিষয়ক জল্পনা । ২ যোগাচার। , ভূভাগের প্রভাবশালী নৃপততিবুন্দের বিনমিতমস্তকন্থিতত রত্বরাজি- 

বিজ্ঞানবাদিন্ (তরি) যোগাচারী, যোগমার্গান্থসারী। প্রভায় ধাহার চরণযুগল নিয়ত গ্রভান্কিত, সেই বিক্রমাদিত্যদেৰ 
পেপসি 

বিজ্ঞানাকল (ত্রি) বিজ্ঞানকেবল। চন্্রতারাস্থিতক।ল পথ্যস্ত এই নিখিল অগন্মগুল পালন করুন। 

বিজ্ঞানাচাষ্য ( পুং ) আচাধ্যভেদ। উক্ত বিক্রমাধিত্যই প্রসিদ্ধ কল্যাণপতি প্রতীচ্য ঢালুক্যবংশীয় 

বিজ্ঞানা তমা, জ্ঞানাত্মার শিষ্য। ইহার রচিত নারায়ণোপনিষদ্- | ত্রিভুবনমঞ্প বিক্রমাদিত্য। ইনি খুষ্টায় ১১শ শতাষ্ধে বিস্ৃমান 
বিবরণ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বিবরণ পাওয়া যায়। ছিলেন। [ বিক্রমাদিত্য শব্ষে ১১ সংখ্যক বিবরণ দেখ। ] 

বিজ্ঞানানস্ত্যায়তন (ক্লী ) বৌদ্ধমঠতেদ। বিজ্ঞানেশ্খরের পিতার নাম পদ্মনাভ। তাহার মিতাক্ষরা 

বিও্ঞানান্বত (লী) জ্ঞানামৃত। সমস্ত ভারতের প্রধান ধর্শশান্ত্রনিবন্ধ বলিয়া প্রথিত। বিশেষতঃ 

বিজ্ঞীনিক (ত্বি) বিজ্ঞানমস্ত্ন্তেতি বিগ্রান-ঠন্। জ্ঞানবিশিষ্ । এখনও মহারাষ্রগ্রদেশে মিতাক্ষরার মতানসারেই সকল আচার 
বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিপুণ । ( ভরত ) ও ব্যবহার কার্য সম্পন্ন হয়। মিতাক্ষর! ব্যতীত বিজ্ঞানেশ্বর 

বিজ্ঞানিতা ভ্ত্রী) বিজ্ঞানমন্ত্যস্তেতি বিঞ্ঞান-ইন্-তল্-টাপ্। ; অষ্টাবক্রটীকা, ও ভ্রিংশচ্ছো কীভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। 

(বজ্ঞানীর ভাব বা ধর্ম, বিজ্ঞানবেত্তা । বিজ্ঞাপন (ক্র) বি-জ্ঞা-ণিচ্ল্যুট । বোধন, জানান, বিদিত- 

বিজ্ঞানিন্ । ব্রি) বিজ্ঞানবান্, বিজ্ঞানবিশিষ্, যাহার বিশেষ : করণ, নিবেদন । 

জ্ঞান আছে। “তয়া বিজ্ঞাপনায়াহং প্রেষিতঃ স্বীকুরুঘ তাম্।” (কথাস"৩১৫৮) 

“্যদি রাজ্ঞ! হতা ধেস্ুরিয়ং বিজ্ঞানিন৷ মতা” (মার্ক'পু” ১১২১৬) | বিজ্ঞাপন! (ত্ত্রী) বি-জ্ঞা-ণিচ২যুচ,টাপ,। বিজ্ঞাপন, জান।ন। 

বিজ্ঞানীয় (খ্রি) বিজ্ঞানসন্বন্ধীয়। (হশ্রুত" ) প্যুযোজ পাকাতিমুখৈতৃত্যান্ বিপ্রাপনাফলৈঃ |” (রঘু ১৭1৪৯ ) 

বিজ্ঞানেশ্বর, একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত পণ্ডিত। মিতাক্ষরানাম়ী | বিজ্ঞাপনী (ত্ত্রী) বাচিক অথবা লিপিদ্ারা কোন বিষয় আবেদন 

যাক্তবন্থ্যটাক1 লিখিয়া তিনি ভারতবিখ্যা ত হইয়াছেন । মিতাক্ষরার | করা, দরখাস্ত, জ্ঞাপনপত্রী, রিপোর্ট । 

শেষে প্ডিতবর এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন -- বিজ্ঞপনীয় (তরি) বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞাপনের যোগ্য, জানানর 

"নাসীদাস্ত ভবিষ্য(ত ক্ষিতিতলে কল্যাণকল্পং পুরং ৭ উপযুক্ত । 

নো! দুষ্ট শ্রুত এব বা ক্ষিতিপতিঃ শ্রীবিক্রমার্কোপমঃ। বিজ্ঞাপিত (ব্রি) নিবেদিত, যাহ! জানান হইয়াছে। 

বিজ্ঞানেশ্বরপ্ডিতো ন ভজতে (কি্ন্তদপ্তো পমা বিজ্ঞান্তি (স্ত্রী) বি-ক্ঞা-ণিচ২ক্তিন্। বিজ্ঞাপন, জানান । 

মাকপ্পং স্থিরমন্ত কল্পলতিকাকল্পং ৩দেতত্ত্রয়ম্ ॥৪ বিজ্ঞাপ্য (ত্রি) বিজ্ঞাপনের যোগ্য, জানানর বিষয়। 

আসেতোঃ কান্তিরাশে রঘুকুলভিলকন্তাচশৈলাবিরাজা - পশ্রয়তাং মম: বিজ্ঞাপাম্।” ( হরিবংশ ) 

দা প্রত্যক্পয়োধেশ্টটুলতি।মকুলোত্ত,ঙগরিজ শুরঙগাৎ। বিজ্ঞেয় (তরি) বি-জ্ঞা-যৎ (অচোষৎ। পা ৩।১৯৭)। বিজ্ঞাতবা, 

আচএ্রাচঃ সমুদ্রাদখিলনৃপশিরোরত্বভাভান্থরাজ্যি, বিজ্ঞানীয়, জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য । 

পাধাদাচন্ত্রতারং অগদিদমিলং [বিক্রমাদ্িত্যর্দেবঃ ৮৬ * *শ্ুতিস্ত বেদে। বিজ্ঞেয়ে। ধর্ধাশান্তন্ত বৈ স্বতিঃ 1” ( মন্ু ২১৭ ) 

তিন বিজ্য (ব্রি) বিগতা জ্যা বন্মাৎ। জ্যা রহিত, যাহায় গুণ বা ছিলা 
+* এই ফ্লেকে) “অ।চশেলাধিরাজাৎ" “আগপ্রত্যকৃপয়োধেঠ “আচপ্রাচঃ” হা টার 

ঃ ১ 
॥আচল্রতারং” গ্রভৃতিস্থলে “আ/ এঘং ৮, এর একভ্র সমাবেশ দ্বারা ব্যাঞ্গত নাই। “৭ 5 857 ১ 8 র্ চি 

হইতে(ছ যে মহারাজ বিক্রমারিতোের “আচ” নামক বে এক সতীর্ধালী সেন 1 শ্বতিণংরক্ষণের জন্থই ভিন্ন -বেধক বর্ণঘ্বয়ের যোজন। কারয়া। তদীদ্ নামের 

সক ছিলেন) যাহার তুজবলে অনেক দেশ বিজিত হয়, সেই পেনাপতির | আভাস দেওয়া হইয়াছে । 

আশপাশ এ তি 



বিট [ ৫৪৯ 

বিদ্বর (ত্রি) বিগতঃ জরে! যন্ত। ১ বিগত জর, জরমুক্ত, যে 

জর হইতে মুক্ত হইয়াছে। ২ নিশ্িত্ত, চিন্তারহিত। 
“বস্তাং স্বধুরমধ্যস্ত পুমাংশ্চরতি বিজরঃ।” (তাগৰ" ৩১৪১৯) 

“বিজরঃ নিশ্চিন্তঃ | (স্বামী ) ৩ ক্লেশরহিত, কষ্শুন্ত। 
“বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোক! বিনা শক্রেণ ভূরিশঃ। 
মপাল! স্ৃভরন্ সস্ভে৷ বিঅরা নিবৃতেক্জরিয়াঃ॥”(ভাগণ৬।১৩,.১) 

৪ বিগততাপ, ব্রিতাপরহিত। 

“্যদযান্তি দত্তমিষ্টং বা শ্বধন্শো বা শ্বসুঠিতঃ। 

কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজে! তবতু বিজ্বরঃ ॥ 

বদি নো তগবান্ গ্রীত এক: সর্ববগুণাশ্রয়ঃ। 
সর্ধূতাত্মভাবেন ছ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥% 

( ভাগবত ৯৬।১০১১১ ) 

€ বিগতশোক, অন্ুতাপহীন | স্ত্িয়াং টাপু। বিজরা (ত্ত্রী) 

জররহিতা। “'বিজরা জরয়। ত্যক্তা” (হরিবংশ ) 

বিঝর্ঝর (তরি) কর্কশ। 

বি্ঞামর (ক্রী) চক্ষুর শুকুক্ষেত্র, চোখের শুরু ( সাদ! ) ভাগ। 
বিঙ্জোলী ভত্তরী) শ্রেণী, পংক্তি, সারি। 

বিট, শব্ব। আক্রোশে ইতি কেচিৎ। ভ.1" পর” অক” সেট, । 
নাঁক্রোশে সকণ। লট, বেটতি। 

বিট (পুং) বেটতীতি বিট-ক। ১ কামুক, লম্পট, 
উপপতি। যিড়গ। 

“প্রতিক্ষণং নব্যবদচতন্ত বত স্ত্িয়া বিটানামিব সাধুবার্তা ॥” 
( ভাগবত ১৯১৩২ ) 

২ কামুকানুচর ৷ ৩ধূর্ত। ৪ কামতন্ত্রকলাকোবিদ। শৃঙ্গার- 

রস-নায়কানচর । ইহার লক্ষণ-_ 

“সম্ভোগহীনসম্পদ্ বিট্ত ধূর্ত: কলৈকদেশজ্ঞঃ | 
বেশোপচারকুশলে! বাশ্মী মধুরোথ বছমতো৷ গোষ্ঠ্যাং ॥” 

(সাহিত্য ৩ পরি” ) 

সম্ভোগ হ্বার! যাহার ষকল সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে, ধূর্ত, 
ফলের একদেশদশী, বেশ রচনাদিতে কুশল, বাগ্মী এবং সভান্থলে 

মীননীয়, এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই বিট নামে খ্যাত। 

রসমঞ্জরী মতে নায়কভেদ, ভারতচন্ত্রের রসমঞ্জরীতে ইহার 
লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। 

“পীঠম্দ বিট বলি চেট বিদুষক। 
এই সধ ভেদ হয় বিস্তর নায়ক ॥ 

কামশাস্ত্রে যেই গন পরম নিপুণ । 

বিট বলি তার নাম ধরে নান! গুণ ॥ 

চুষ আলিঙ্গন, কামের দীপন, 
মন্ত্র আদি বত। 

»৮--৯ পিপি পপ শি পিস সপ আজ পপ পপ ০০ আদি -ল শা শাশাশট শি টিচার নে 

] বিটপ 

যাহে নারী বশ, বাহে বাড়ে রস, 
এমত জানিবা কত ॥ 

বেশভভূষা বাস, সঙ্গেহ সম্ভাষ, 

বৃত্যগীত নানা মত। 

ফিরি নানা ঠাই, আর কর্ম নাই, 
আমার এই সতত ॥* (তারতচন্ত্র রপমঞ্জরী) 

€ পর্বতৰিশেষ ! ৬ লবণভেদ, বিটলবণ | ৭ থদিব্রবিশেষ । 

৮ মুষিক। ( মেদিনী ) ৯ নারঙগবৃক্ষ | ( শবমালা ) ৯ বেশ্তাপতি। 
১ বাতপুত্র। 

বিটক (পুং ) দেশভেদ, এই দেশ নর্মদার পূর্বদিকে অবস্থিত্। 
*মেকলকিরাতবিটকা বহিরস্তঃশৈলজাঃ পুলিন্দাশ্চ। 
দ্রাবিড়াণাং প্রাগর্ধং দক্ষিণকৃলঞ্চ যমুনায়াঃ ॥৮ 

(বুহৎসংহিতা ১৬।২) 

বিট স্বার্থে কন্। ২ বিট শবার্থ। 

বিটহ্ক ( পুং কী) বিশেষণ টক্কতে সৌধাদিযু ইতি বি-টক্ক বন্ধনে 

ঘঞ। কপোতপালিকা, চলিত পায়রার খোপ। সৌধাদির 

প্রান্তভাগে কাষ্ঠাদিরচিত যে কপোতাদির স্থান, তাহাকে বিটস্ক 

কহে। অমরটাকায় ভরত লিখিয়াছেন যে, পক্ষীর বাসামাত্রকেই 

বিটক্ক বলা যায়। 

“বীন্ পক্ষিণস্ক্কযুতি ৰপ্নাতি বিটন্কং টকিবন্ধে যণ, বিশেষেণ 
টক্বয়ত্যত্রেতি বা, পক্ষিমাত্রপালিত্বেন বোধ্যং* (অমরটাকা ভরত) 

(ত্রি)ংস্ুন্দর। 

“দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরাধ্ধ্যকেমুরকু গলকিরীট বিটস্কবেশৌ ।” 
( ভাগবত ও।১৫।৩৭ ) 

৩ অলমঙ্কৃতঃ শোভিত। 

অলকাবিটস্ককপোল--অলকালম্কৃত কপোল। 

বিটঙ্কক (পুং ক্লী ) বিটঙ্ক এব স্বার্থে কন্। বিটক্ক | ( শবরদ্া" ) 
বিটঙ্কপুর (ব্লী) নগরভেঘ। (কথাসরিৎসা” ২৫।৩৫ ) 

বিটঙ্কিত (তরি) বিটক্ব-অন্ত্যর্থে তারকাদিত্বাদিতচ্ । অরন্কৃত, 
শোভিত । 

বিটপ (€পুংক্লী) বেটতি শব্দায়তে ইতি বিট ( বিটপপিষ্টপ- 
বিশিপৌলপাঃ | উপ. ৩১৪৫ ) ইতি ক প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ 

সাধুঃ। শাখাপল্লবসমুদা়, শাখা, ডাল, পল্লব, ছোটডাল, 

ফেক্রি। পর্যায়-_বিস্তার, স্তত্ব। ( মেদিনী) 

প্ৰাভিবিটপাকারৈরদিব্যাভরণভূষিতৈঃ। 
আবিভূ তমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্ 7* ( রঘু ১%১১) 

(ক্লী) ২ মুফবজ্ষণাস্তর, লামুমর্দভেদ | 

্বিটপত্ত মহাবীজ্যমস্তর! মুফরজ্ষণম্।” ( হেম) 
বজ্ছণ এবং মৃষ্ষদ্বয়ের মধ্যে এক অন্কুলিপরিমিত ৰিটপ 



বিট খদির ( ৫৪১ ] বিট ঠ্ল দাল 

নামক সানমর্্ব আছে, এই মর বিকুত (হইলে বগা বা শুক্রের বিটঘাত (পুং) মুত্াধাত, বিড় বিঘাত। 
অরূতা হুইয়া থাকে । “বঙ্জশবৃষণয়োরস্তরে বিটপং নাম ভব বিটচর (পুং) বিষি বিষ্ঠায়াং চরতীতি চর-ট | গ্রাম্যশুকর । 
ষাত্যমন্নশুক্রতা বা ভবতি” (নুক্রুত ৩৩ ) 

(পুং) বিটান্ পাতীতি পাক। ৩ বিটাধিপ, পার- 
দারিকশ্রেষ্ঠ । (মেদিনী) ৪ আদিত্যপত্র। (রাজনি*) 

বিটপশ্ ( অব্য” ) বিটপ-শচ্। শাখাতেদ। 
“আবিহিতন্তবনুযুগং স হি সত্যবত্যাং 

বেনফ্রমং বিটপশো বিভজ্জিষ্যতি ন্ন” ( ভাগৰ্ত ২।৭।৩৬ ) 

“বিটপশঃ শাখাভেদেন+ ( স্বামী ) 

বিটপিন্ (পুং) বিটপঃ শাখাদির্ত্যস্তেতি ৰিটপ-ইনি। 

বিট ঠল (বিঠঠল ), ১ দাক্ষিণাত্যের পণ্চরপুরস্থিত বিষুমুষ্তিভেদ | 
বিঠোব! নামেও খ্যাত [ পণ্চরপুর দেখ। ] 

২ ছায়ানাটক প্রণেতা | ৩ রতিবৃত্তি লক্ষণ নামক অলম্কার- 

গ্রন্থ প্রণেতা । ৪ সঙ্গীতনৃত্যরত্বাকররচয়িত। | ৫ কেশবের পু্ধ। 

স্বতিরত্বাকরপ্রণেতা। * বহণর্্ার পুত্র, ইনি ১৬১৯ খুষ্ঠাকে 
কুণডমণ্ডপসিদ্ধি ও পরে তুলাপুরুষদ্ধানবিধি এবং ১৬২৮ খৃষ্টাবে 

মুহূর্তকল্ক্রম ও তাহার টাকা রচনা করেন। 

৭ বাক্মাল! নামে স্তায়গ্রন্থ রচয়িতা । 
১ বৃক্ষ । (অমর )২ কটবৃক্ষ। (রাঞ্নি ) (ত্রি) ৩ বিটপহুক্ত, ব্টি ঠল আচার্য, একজন জো।তিধিদ্। ইনি বিউঠলীপন্ধতি 
শাখাবিশিষ্ট। 

“অস্কুরং কৃতবাংস্তত্র ততঃ পর্ণহয়ান্থিতম্। 
পলাশিনং শাখিনঞ্চ তথা বিটপিনং পুনঃ ॥” 

(ভারত ১৪৩১০ ) 

বিটপুত্র, একজন কামশান্ত্রকার। কুট্রনীমত-্রন্থে ইহার নাম 
উদ্ধত হুইয়াছে। 

বিটগ্রিয় (পুং) বিটানাং প্রিয়ঃ। ১ মুদগরবৃক্ষ । (রাজনি* ) 

» বিটদিগের প্রিয় । 

বিটভূত (পুং ) অস্থুর। 
বিটমাক্ষিক (পুং) বিটগ্রিয়ো মাক্ষিকঃ। ধাড়ুবিশেষ, ন্বর্ণ- 

মাক্ষিক। পধ্যায়--তাপ্য, ন্দীজ, কামাপি, তারারি। (হেম) 

[ স্বর্ণমাক্ষিক দেখ । ] 

বিটলবণ (ক্লী) বিটসংজ্রকং লবণম্। বিড় লবণ, বিট্নুন। 

বিটবল্পভা (ত্ত্রী) পাটলীবৃক্ষ। (রাজনি”) 

বিটরৃত্ত, এককন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ন্ুভাষিতাবলী গ্রন্থে 

ইহার কবিতা উদ্ধত দেখা ঘার। 
বিটি (স্ত্রী) বটভীতি বিট-ইন্, সচকিৎ। পীতচদন | (শবমালা) 

বিটি ( দেশজ ) কন্যা । 

বিটিকগীধর (পুং) 
বিটক (ক্লী)টবিষ। (সুশ্রত) 

বিটকারিকা (তরী) পক্ষিবিশেষ। পর্যায়-_কুণপী, রোরোটা, 
গোকিরাটিকা, বিটুসারিকা । ( হারাবলী ) 

বিটকুল (ক্লী)বিশাং কুলং। ১ বৈশ্ুকুল, বৈশ্ত। 
( আঙ গৃৃ ২২১) 

বিট খদ্দির ( পুং) বিড় ৎ হূ্গনধং খদ্দিরঃ। বিষ্ঠাবৎ ছর্গন্ধ খদির। 

চলিত গুয়েবাবলা | পধ্যায়--অরিমেদ, হরিমেদ, অসিমেদ, কাল- 

স্ব, অরিমেদক | ইহার গুপ-_কষায়, উষ্ণ,মুখ ও দস্তপীড়া।রক্ত 

দোষ, কও, বিষ, প্লেশ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও গ্রহনাশক । (ভাব প্র”) 
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নামে একখানি জ্যোতিষ প্রণয়ন করেন। ২ একজন বিখ্যাত 

পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম নৃসিংহাচাধ্য, পিতামহ রাম- 

কুষণাচার্ধ্য এবং পুত্রের নাম লক্গীধরাচাধ্য। ইনি প্রক্রিয়া- 
কৌমুদীপ্রসাদ, অব্য়ার্থনিরূপণ, বৈষ্বসিদ্ধাস্তদীপিকাটীকা 

প্রস্ৃতি গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন । ভট্টোজিদীক্ষিত বহস্থানে 
ইহাকে দৃষিয়াছেন। 

ও ক্রিয়াযোগ নামে যোগগ্রস্থরচয়িতা । 
বিট ঠল দাস, মথুরানিবানী একজন পরমভক্ত বৈষ্ব। বালা 

১৩৩ 

রাজার পুরোহিত । ইনি কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হইয়া! গৃহকাধ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক সর্বদা একটা নির্জনে থাকিতেন, শুনিয়া রাজ! স্থীয 
পুরোহিতের প্রকৃত চরিত্র অবগত হইবার জন্য একদিন একাদশীর 

রাত্রে অন্তান্ত ভক্ত-বৈষ্ণব-বৃন্দ সমভিব্যাহারে বিটঠল দানকেও 

পরম সমাদরে নিজ ভবনে আনয়ন করেন। দোমহুলার উপরে 

সমস্ত বৈঠক হয়, তথায় অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত বৈষ্বগণের পরম্পর 

নানারূপ কুষ্ণকথা ও নামকীর্তনাদি চলিতেছে এমন সময় বিঠঠল 

দাস প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন ; প্রেমোন্মাদে 
নাচিতে নাচিতে কিছুকাল পরে পদস্থলিত হুইয়! তিনি ছাদের 
উপর হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া স্বয়ং 

রাজ! প্রভৃতি সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন বটে, 

কিন্তু পরমকাক্ণিক ভগবানের কৃপায় তাহার শরীরের 

কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। রাজা তাহাতে যারপর নাই 
রদ্ধান্থিত হইয়! তাহাকে গৃহে পাঠাইলেন এবং ধাহাতে 

নিরুছ্েগে তাহার সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় এরূপ বৃত্তি বন্দোবস্ত 

করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আর গৃহে না৷ থাকিয়া প্রথমে 

যাটঘরায় বাস করেন, পরে স্বীয় মাতার আগ্রহে ও ৮৬ গোবিনা- 

দেবের অন্ুজ্ঞায় পুনরায় গৃহে আলিয়! নিয়ত বৈষ্ণব সেবা! 

করিতে থাকেন । তরদীয় পুত্র রঙ্গরায় ১৮ বৎসর বয়সেই 

পিত্ৃসম কৃষ্ণভক্ত হন । ইনি দৈবাধীন ভূগর্তে এক পরম রমণীয় 



উল্লাসিত হন এবং পিতাপুত্রে মহানন্দে কায়মনোবাক্যে পরমযত্তে 

সাতিশয় ভক্তিসহকারে বিগ্রহদেবের সেবা করিতে থাকেন। 

বিটঠলদাসের কৃষ্ণপ্রেমোন্মস্ততার বিষয় আরও বর্ণিত 
আছে যে--একদা তিনি কোন নর্তকীর কোকিলকণ্ঠ বিনিন্দিত 

সথমধুর স্বরে রাসলীলা সংগীত শ্রবণ করিয়া এতই প্রেমোম্মত্ত হন 
যে, তাহাকে গৃহস্থিত যাবতীয় বন্ত্রালঙ্কারাদি আনিয়া! দেন এবং 
তাহাতেও পরিতু্ না হইয়া অবশেষে রঙ্গরায়কে তাহার হাতে 

হাতে সমর্পন করেন। সঙ্গীতাস্তে নর্তকী রঙ্গরায়কে লইয়! চলিলে, 

বিঠ ঠলের বাহ্জ্ঞান উপস্থিত হইল, তিনি বিপুলার্থ প্রানে সম্মত 

হইয়া] নর্তকীর নিকট পুত্রের প্রতিদান যাঙ্কা! করিলেন, কিন্তু পুত্র 

স্বয়ং তাহাতে অসম্মত হইয়। পিতাকে বলিল যে আপনি যখন 

আমাকে কৃষ্ণ উদ্দেন্টে দান করিয়াছেন তখন আবার প্রতিদান 

কামন! আপনার নিতান্ত অনুচিত। এই কথায় বিটঠল লঙ্জিত 

হইয়া নিরন্ত হইলে নর্তকী পুনরায় রঙ্গরায়কে লইয়া চলিল। 

রঙ্গিরায়ের নিকট যন্ত্-দীক্ষিতা রাজকন্যা! এই বৃত্তান্ত শুনিয়! গুরু- 

দেবের মুক্তির জন্ত পথে আসিয়া নর্তকীকে ধরিলেন এবং যথা- 

সর্বস্ব পণ করিয়! নর্তকীর নিকট গুরুর মুক্তিকামনা করিলেন। 

কিন্তু নর্তকী রাজকন্তার অপরিসীম সৌজন্তা দেখিয়া কিছুমাত্র 
না লইয়াই রঙ্গরায়কে ছাড়িয়া দিল। রাজকন্যাও নিজ সৌজন্য 
রক্ষার জন্য গাত্রস্থ অলঙ্কারাদি নির্ম,স্ত করিয়া! নর্তকীকে দিয়া 

গুরুদেব সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভেক্তমাল) 

বিটঠলদীক্ষিত, হ্প্রসিদ্ধ বল্লভাচাধ্যের পুত্র একজন বৈষুব- 
ভক্ত ও দার্শনিক। বারাণসীধামে ১৫১৬ খুষ্টঠাব্ে জন্মগ্রহণ 

করেন। পরম পণ্ডিত পিতার নিকট তিনি নানা শাস্ত্রে শিক্ষিত 

হন। বল্পভাচাঙ্যের মৃত্যু হইলে তিনিও আচাধ্যপদ লাভ 

করেন এবং মহোত্সাহে পিতৃমত গ্রচার করিতে থাঁকেন। 

তাহার উপদেশগুণে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বহুলোক তীহার 

শিষ্যত্ব স্বীকার করেন । তন্মধ্যে ২৫২ জনই প্রধান । এই ২৫২ 

জনের পরিচয় “দো! সৌ ঝাবন্বার্তা, নামক হিন্দী গ্রন্থে বিবৃত 

হইয়াছে। ১৫৬৫ থুষ্টার্ষে বিটঠল গোকুলে আসিয়া বাস 

করেন। এখানেই ৭* বর্ষ বয়ঃক্রমে তাহার তিরোধান ঘটে। 

তাহার ছুই পত়ীর গর্ভে গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, 

রুদুনাথ, যছুনাথ ও ঘনস্তাম এই সপ্তপুত্র জন্মে। 

বিটঠল দীক্ষিত বছ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, 

সবন্মধ্যে অবতারতারতম্যস্তোত্র, আধ্যা, কায়েনেতিবিবরণ, কৃষ- 

প্রেমামৃত, গীতা, গীতগোবিন, প্রধমাষ্টপদীবিবৃতি, গোকুলাইঈক, 
জন্মাইমীনির্ণয়, অলভেঘটাকাঁ, ধবপদ, নামচন্ত্রিকা, ভ্তাসাদেশ- 
1ব্বরণ, প্রবোধ, প্রেমামৃতভাষ্য, ভক্তিহংস, তক্তিহেতুনির্ণয়, 

টা স্পা শশা পেস পা শিপা শীশাশিী রি 

সী ৮ শীট 

বিটারী 
সপ নিন 

স্পস্ট 

ভগবৎন্যতন্ত্রতা, তগবদর্গীতাতাৎপধ্য, ভগবদগীতাহেতুনিরণ়, 
ভাগবততত্ব্দীপিক1, ভাঁগবতদশমগ্বদ্ববিবৃতি, ভূজঙ্গপ্রযাতাষ্টক, 

যমুনাষ্পদী, সর্ব, রামনবমীনির্ণর, বঙ্লভাষ্টক, বিষ্মগুন, 
বিবেকধৈর্ধ্যাশ্রয়টাকা, শিক্ষাপত্র, শৃঙ্গাররসমওল, যটুপদী, সন্ন্যাস- 
নির্ণয়বিবরণ, সময়প্রদীপ, সর্বোত্তমস্তোত্র, সিদ্ধাত্তমুক্তাবলী, 

স্বতন্রলেখন, স্বামিনীস্তোত্র গ্রভৃতি পাওয়া যায়। 

২ আগ্রয়ণপদ্ধতিরচয়িতা । 

বিট ঠলভট্র, অয়তীর্থকৃত প্রমাণপদ্ধতির টাকাকার 
বিট ঠলমিশ্রা, ১ ্রহ্মানন্দীয়টাকা ও করণালম্কৃতি নামে সমর- 

সারটাকা-রচয়িতা। 
বিট ঠলেশ্বর, পণ্তরপুরের প্রসিদ্ধ বিঠোবা-দেবতা । 

বিটপণ্য (ক্লী)বিশাং পণ্যং ৷ বৈশ্তদিগের বিক্রেয় বন্ত। 

“ইদস্ত বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতে! ধর্শীনৈপুণম্। 
বিট্পণ্যমুদ্ধতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্ববর্ধনম্ ॥” ( মনু ১৯৮৫) 

বিট পতি (পুং) বিষঃ কন্ঠায়ঃ পতিঃ। জামাতা । ( জটাধর ) 

পমাতামহং মাতৃলঞণস্বতীয়ংশবশুরং গুরুম্। 
দৌহিত্র বিটুপতিং বন্ধমৃত্তিগ্য।জ্যৌ চ ভোজয়েৎ ॥%(মন্থু ৩১৪৮) 

২ বৈশ্তপতি। 
“বৈশ্ঠঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্তা শৃদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ।” 

( ভাগবত 8২৩৩২ ) 

“বিটূপতিঃ বিশীং পশ্বার্দীনাং বৈশ্তাদীনাং বা পতি* (স্বামী ) 
বিট পালম, সুমিষ্ট পালমশাকভেদ। ইহার মূল লোহিতবর্ণ কন্দ- 

বিশিষ্ট। উহা! সুমিষ্ট এবং তরকারী রাধিলে খাইতে অত্তি 
উপাদেয় বোধ হয়। পত্র বা শাক ততদুর উৎকৃষ্ট নহে। এই 

বিট.মূল হইতে শর্করাংশ গ্রহণ করিয়া যুরোপীয় বিভিন্ন দেশ- 
বাসীর! দানাদার একরূপ চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে, উহাকে 
(7396৮ 9০৫% ) বা বিট চিনি বলে। এক্ষণে বাঙ্গালায় ইক্ষু 

বা খঙ্জুর চিনির পরিবর্তে বিট.চিনির বাণিজ্য অধিক। 
[ শর্করা দেখ। ] 

বিটপ্রিয় (পুং) শিশুমার, শুশুক। ( বৈদ্যকনি” ) বিশাং 

প্রিয়: । ২ বৈশ্তদিগের প্রিয়! 

বিট শুড্র (ক্লী)বৈহা ওশুদ্র। 

বিটশুল (পুং) শুলবেদনা বিশেষ । নুশ্রতে ইহার লক্ষণাদি 
বিবৃত আছে। [ শুলরোগ দেখ। ] 

বিট সঙ্গ (পুং) পুরীষাপ্রবৃত্বি, মলরোধ। 
*বিট্সঙ্গ আখ্মানমথাবিপাকঃ” ( ভাৰপ্র” ) 

বিট সারিকা (তরী) বিটুপ্রিয়৷ সারিকা । পক্ষিবিশেষ। চলিত, 
গর়েশালিক। (জটাধর ) 

বিট সারী (ত্রী) বিট্ারিকা, সারিকাতেন। 



৯ শপ পা আপ কস পাশা তিশা শে স্পা 

বিঠর (পুং) বাগী, বক্তা । (সংকষিপ্রসার উণাদিবৃতিঃ) 
বঠুর (বিঠৌর ), যুকতপ্রদেশের কাণপুর জেগাস্থ একটা নগর । ; 
কাপুর সহর হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, গঙ্গার দক্ষিণকূলে 
অবস্থিত। অক্ষা- ২৬*৩৬৯৫৮৫ উঃ, দ্রাঘি" ৮০০১৯ পৃঃ। এই 

সহরের গঙ্গাতটে অতি সুন্দর ঘাট, দেবমন্দির ও কতকগুলি 

বৃহৎ অষ্রালিকা শোভিত থাকায় এই স্থানটী অতি মনোরম ও 

সুদৃহ্ঠ । এখানকার নদীতীরে যে সকল ন্নানের ঘাট আছে, 

তন্মধ্যে ব্রক্মঘাটই প্রধান ও একটা প্রাচীন তীর্থ বলিয়! 
পরিগণিত । 

প্রবাদ, ব্রঙ্গা স্ষ্টিকার্ধ্য সমাধা কবিয়া এখানে একটী অশ্থমেধ 

ঘজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বজ্ঞ সমাধান্তে তাহার পাদুকা হইতে 
একটা কাটা এ্রস্থানে "্ঘলিত ও সোপানোপরি গ্রথিত হয়। 

তীর্ঘযাত্রীগণ এখানে আসিয়া এর কাট। পুজ করিয়া থাকে । 
প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় এখানে অতি সমারোহে একটা 
মেলা হয়; কোন কোন বৎসরে তিথির বিপধ্যয়হেতু এ মেলা 
অগ্রহায়ণ মাসে গিয়া পড়ে । 

অযোধ্যার নবাব গাজীউদ্দীন্ হায়দারের মন্ত্রী রাজা 
টাকায়েৎ রায় বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঘাটটা অতি সুন্দর 

করিয়া বাধাইয়৷ তছপরি ঘর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । শেষ 

পেশবা বাজীরাও এখানে নির্বাসিত হই. আসেন। নগর 

মধ্যে তাহার বৃহৎ প্রাসাদ এখনও বিগ্কমান আছে। তাহার 

দত্তকপুত্র নানা সাহেবের উত্তেজনায় কাণপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত 

হয়। [নানা সাহেব দেখ। |] 

১৮৫৭ থুষ্টান্দে ১৯এ জুলাই ইংরাজ সেনাপতি হাবলোক 
এইগ্থান দখল করেন, তাহার আক্রমণে বাজীরাও-প্রাসাদ 

বিধ্বস্ত হয় ও নান! সাহেব পলাইয়া যান। পুর্বে এখানে 

বহুলোকের বাস ছিল। স্থানীয় আদালত উঠিয়া! যাওয়ায় লোক 
সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। কিন্ত ব্রাহ্মণের সংখ্যা আদৌ কম হয় 

নাই। অধিকাংশত্রাক্মণই ব্রঙ্গতীর্ঘের পাগডাগিরি করিয়া থাকেন। 

তীর্থস্থান উপলক্ষে এখানে বহতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। 

এই বিছুরের পার দিয় একটী গঙ্গার থাল গিয়াছে। 

“ছে সমুক্রতীরাসন্নভবাং লবগমৃত্তিকাং পাচনবিত্বা, নিম্পা্দিতে 
লবণে? ( ভরত ) | 

ভাবপ্রকাশ মতে--উর্ধ-কফ এবং অধোবাঘুর অনুলোমকারক, 
দীপন, লঘু, তীক্ষ, উষ্ণ, রুক্ষ, কচিকর, ব্যবায়ী, বিবন্ধ, আনাহ, 

বিষ্স্তকারক ও শূলনাশক। ( ভাবপ্রণ) 
২ বিড়ঙ্গ। ( বৈগ্তকনি ) 

বিড় (পুং) রসজারণের নিমিত্ত ব্যবহাঁধ্য ক্ষারবহল দ্রব্যবিশেষ। 
ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ,--বেতোশাক, এরগুমূলের ছাল, 
গীতঘোষা, ক্লীকন্দ ( কলার এটো। ), পুনর্নবা, বাসকছাল, 
পলাশছাল, হিজলবীঞ, তিল, স্বর্ণমাগ্ষিক, মূলক (মূলা ) 

শাকের ফল, ফুল, মূল, পত্র ও কাণ্ড এবং তিলনাল, এই সকল 

দ্রব্য প্রত্যেক পৃথক পৃথক রূপে থণ্ড খণ্ড করিয়া কিঞ্চিৎ 

পিষিয়া শিলাতলে বা খর্পর মধ্যে এরূপ ভাবে দগ্ধ করিবে, যেন 

ক্ষারশুলি কোনরূপে অপরিষ্কত না হয়। পরে বেতোশাক 

হইতে মূলাশীকের কা পথ্যন্ত পঞ্চদশ প্রকারের ক্ষার সমভাগে 
এবং তিলনালের ক্ষার এ ক্ষারসমষ্টির সমানভাগে লইয়৷ যাবতীয় 
ক্ষার, মুত্রবর্গে অর্থাৎ হস্তী, উদ্, মহিষ, গ্দভ, গে, অশ্ব, ছাগ 

ও মেষ এই অষ্ট প্রকার জন্তর মুত্রে উত্তমরূপে আলোড়িত 
করিবে । কিঞ্চিৎ পরে উহ! স্থির হইলে উপরিস্থ মুত্ররূপ নিশ্মল 

জল পরিষ্কৃত সুঙ্ষবন্ত্রে ছাকিয়৷ লইয়া! তাহা কোন লৌহপাত্রে 
রাখিয়া উহাতে আস্তে আস্তে জাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে 

উহা হইতে বুদ্ধ এবং বাস্পোদগম হইতেছে অর্থাৎ উহা 
উত্তমরূপে ফুটিতেছে, তখন হিরাকস, সৌরা্টমৃত্তিক1, যবক্ষার, 

সাচীক্ষার, সোহাগা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গদ্ধক, চিনি, হিজ ও 

ছয় প্রকার লবণ, এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ প্রত্যেক সমানভাগে 
( মোটের উপর পূর্বোক্ত যাবতীয় ক্ষারসমষ্টির চতুর্থাংশ ) লইয়! 

&ঁ ফুটিত জলে প্রক্ষেপ করিবে । পাক শেষ ( এ জলের তিন- 

ভাগ শেষ) হইলে নামাইয়া তাহা কোন কঠিন পাজ্ে পুরিয়। 
মুখ বন্ধ করিয়া সপ্তাহকালের জন্য ভূগর্তে নিহিত করিবে। 

সপ্তাহাস্তে উঠ।ইলে, এ পক ক্ষারজল জারণাদি কার্যে বাবহার 

করিবার উপযুক্ত হইবে । উল্লিখিত প্রক্ষেপণীয় দ্রব্যের অন্তর্গত 

সোহাগাকে পলাশবৃক্ষের ছালের রসে শতবার ভাবনা দিয়! বিড়, আক্রোশ। ভাঁদি” পরশ্মৈঁ সক সেট। লট্ বেড়তি। 

লোঁট বেড়তু । লিট, বিবেড় । লুঙ অবেড়ীৎ । সন্ বিবিড়িষতি। 

যঙ. বেবিড়্যতে । ণিচ, বেড়য়তি। লুঙ অবিবেড়ৎ। 

বিড় (কী) বিড়-ক। লবণৰিশেষ, বিট্পুণ। পর্যায়__ বিড় গন্ধ, 

শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। 

বিড়গন্ধ (ক্লী)বিটলবণ। (রাজনি” ) 

বিড়ঙ্গ (পুং ক্লী) বিড় আক্রোশে (বিড়াদিভ্যঃ কিৎ। উ৭ 

কাললবণ, বিড় লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, আম্মুর, 

স্থপাঁকা) খগ্ডুলবণ, ধূর্ত, কৃত্রিমক। গুণ-_উষ্ণ, দীপন, রুচিকর, 

বাত, অভীর্ণ, শৃূল, গুন ও মেহনাশক | (রাজনি” ) | 

'পাকাং বিড়ঞ্চ কৃতকে দ্ব়ম্' ( অমর ) 

১১২ ) ইতি অঙ্গচ্ সচ কিৎ। চ00)06115 11০৪, 9968 ০1 

[00911 7106৪ ) স্বনামখ্যাতি ওষধ, কৃমিক্্পণ্যদ্রব্যবিশেষ ! 

হিন্দী _বারিবাঙও বায়বিড়ং, তৈলঙ্গ-_ বায়ুবিডপুচেট,» বন্ষে-_ 
বর্ধতি, অন্বট, কার্কণনী, তামিল--বায়বিল। পর্য্যায়--বেল্ল, 



০ আপ ও লিক কি কপপগশ রি শপ উচতি কারা-প্্ক্া শারাটিদপা্ল কাক 

অমোধা, চিত্রতঞূল!, তুল, ক্রিমিক্জ, রসায়ন, পাবক, ভল্মক। 

বৈলু,। মোঘা, তরুলু, জন্তপ। চিত্রতঞুল, ক্রিমিশক্র, 

গর্দত, কৈধল, বিজ্ঙ্গা, ক্রিমিহা, চিত্রা, তগুলা, তুলীয়কা, 
বাতারিতও,লা, পদ্ধদী, মৃগগামিনী, কৈরানী, গহ্বরা, কাপালা, 
বরান্থ্, চিত্রবীজা) জন্তহ্ত্রী। গুণ-_কটু, উষ্ণ, লঘু, বাতকফপীড়া, 

অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, ভ্রান্তি ও ক্লমিদোষনাশক। (রাজনি”) 
ঈহত্তিক্ত, কৃমি ও বিষনাশক | (রাজব*) ভাবপ্রকাশ মতে-_ 

কটু, তীক্ষ, উ্, রুক্ষ, অগ্নিবর্দধক, লঘু, শুল,আশ্মান, উদর, শ্লেম্ম, 
কমি ও বিবন্ধনাশক । (ভাব প্র”) (ব্রি) ২ অভিজ্ঞ। (মেদিনী) 

বিড়ঙ্গতৈল (ক্লী) ডেলৌধধ বিশেষ। প্রন্তত প্রণালী-_কটু- 
তৈল ৪ সের, গোমুতর, ১৬ সের, কন্ধার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা 
মিলিত একসের। তৈলপাকের বিধানান্ুসারে এই তৈল পাক 

করিতে হইবে। এই তৈল মন্তকে মর্দান করিলে লমুদধয় উকুন 

আগ বিনষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যরতা" ক্কমিরোগাধি* ) 

বিড়ঙ্গাদি তৈল ক্লৌ) তৈলৌধধ বিশেধ)। গ্রস্ত প্রণালী-_তৈল 
৪ সের, কষ্ধার্থ বিড়ঙ্জ, মরিচ,আকনদমূল, শু ঠ, চিতামুল। দেবদারু, 
এলাইচ ও পঞ্চলবপ মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানান্সারে 

এই তৈল পাক করিতে হইবে । এই তৈল মর্দন ও পান করিলে 

শ্লাপদরোগ প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরতবা” ্লীপদরোগাধি* ) 

বিড়ঙ্গাদিলৌহ্ (রী) উবধবিশেষ। প্রত্ততপ্রণালী__লৌহ ৪ 
পল, অত্র ২॥* পল, ত্রিফল! প্রত্যেকে ৭8 পল, জল ৩৬* পল, 

শেষ ৪৫ পল। এই কাথ জলে লৌহ ও অত্র পাক করিবে, ইহার 

সহিত খ্বৃত ৭* পল, শতমুলীর রস ৭॥ পল, ছুগ্ধ ১৫ পল, এই 

সকল দ্রব্য লৌহ বা! তাত্রপাত্রে মৃছ অগ্রিতে লোহার হাত! দিয়া 

আলোড়ন করিয়া পাক করিতে হইবে। পাক শেষ হয় হয় 

এইক্লূপ সময় নিমোক্ত দ্রব্য উহাতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। 

দ্রব্য বথা-_-বিড়গগ, শুঠ, ধনে, গুলঞ্চজরস, জীরা। পলাশবীজ, 

মরিচ, পিগুল, গজপিগ্ললী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দস্তীমূল, এলাইচ, 

এরওমুল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বৃদ্ধদারক বীজ) ইহাদের 

প্রত্যেকের ২ তোল! ৪ মাধ! ও ৮ রাঁতি। মাত্রা রোগীর বলাবল 

ভঙ্গুলারে স্থির করিতে হুইবে। 
এই খঁধধ সেবনে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্গ্য ও হলাঁমক 

রোগ আশু প্রশমিত হয় (উৈষজ্যরত্বা” আমবাতরোগাধি* ) 

অন্তবিধ-_প্রস্ততগ্রণালী--বিড়ঙ্গ, ব্রিফলা, মুত, পিয়লী, 
শুষ্ট,জীর! ও কৃষ্ণজীর! এই সকলের সমভাগ লৌহ একক্র মিশ্রিত 
করিয়। এই খষধ প্রস্তুত করিতে হইবে । এই ওঁষধ সেবনে 

প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়। মাআ!, রোগীর বলাবল এবং অন্গুপান, 
দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। 

(রসেম্্রসারস” প্রমেহরোগাধি" ) 

( ৫8৪ ] বিড়ম্ব্য 

অন্তবিধ-_ প্রস্ততপ্রণালী--বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, 

বহেড়া, দেবদারু, দাকহরিদ্রা, গঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, 
চৈ, টিতামুল এই সকল জরব্য সমতাগ এবং এই সকলের সমান 
লৌহ একব্র মিশ্রিত করিয়া! অষ্টগুণ গোমুত্রে পাক ফরিবে। 
পাকশেষে এই ওধধ ছুই তোলা পরিমাণ গুড়িক।৷ করিবে 

এই ওঁবধ সেবনে পাও ও কমলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
( রসেজ্সায়স” পাওুরোগাধিকা* ) 

বিড়ঙ্গারিউ (পুং) ব্রণশোথাধিকারোক্ত খরষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী--বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রান্সা, কুড়চীছাল, ইন্জরযব, 

আকনাদি, এলবালুক, আমলকী প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ তোলা 

পরিমাণে লইয়! ৫১২ সের বা ১২ মণ ৩২ সের জলগ্বারা পাক 

করিতে আস্ত করিয়া ৬৪ সের (১॥৪ সের) শেষ থাকিতে 

নামাইবে। শীতল হইলৈ ছাকিয়! উহাতে ধাইফুল চূর্ণ ২।* সের, 

দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র গ্রত্যেক ১৬ তোলা, গ্রিয়ঙ্ু। রত্- 

কাঞ্চছাল, লোধ, প্রত্যেকে ৮ তোল! শুঁঠ, পিপুল» মরিচ 

প্রত্যেক ১ সের, এই সকল চূর্ণ এবং মধু ৩৭॥* সের মিশ্রিত 

করিয়া একমাস পধ্যন্ত আবৃত দ্বত ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা! সেবন 

করিলে বিদ্রধি, অশ্মরী, মেহ, উরুত্তস্ত, অগ্ঠীলা, ভগন্দর প্রভৃতি 

রোগের উপশম হুয়। 

বিড়ম্ব (পুং )বি-ডম্ব-অপ্। বিড়খন, অন্ুকরণ। 

“অথানুস্বত্য বিপ্রান্তে অস্থতপ্যন্ কৃতাগসঃ। 

যদ্টিশ্বেশ্বরয়ৌর্যাচএণমহম্ম নৃবিড়ন্বয়োঃ ॥*ভাগবত ১০।২৩।৩৭) 

বিড়ম্বক (ত্রি) বিড়নবয়তি বি-ডব-শিচ্ল্যু। বিড়ম্বনকারী, 
প্রতারক। 

“আশ্রমাপসদা হতে খাশ্রমবিড়ন্বকাঃ।” (ভাগবত ৭১৫।৩৯) 

বিড়ম্বন (বা) বিল্্ব-লুটং। ১ অনুকরণ। ২ প্রতারণ, 

বঞ্চনা, প্রতারণ। ৷ 

বিড়ম্বনা (ত্ত্ী) বি-ড়ম্ব, গিচ যুচ» টাপ্। ১ অঙুকরণ। সতৃশী- 
করণ। ২ প্রতারণ, প্রতারণা । ৩ পরিহাস। 

*ইয়ঞ্চ তেহন্তা পুরতো বিড়ম্বনা 

যদুঢ়য়া বারণরাজহাধ্যয়া 

বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিঠিতং ্বয়া 

মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥” (কুমার ৪1৭০ ) 

বিড়ম্িত (তরি) বি-ডৃম্ব-ক্ত। ১ কৃতবিড়ম্বন, পর্যায়--ব্যস্ত। 

আকুল, ছুর্গত। (শবমালা ) ২ অনুকূত। ৩ বঞ্চিত, গ্রতারিত। 

৪ দুঃখিত । 

বিড়দ্থিন্ (ব্রি) বি-ডৃখ-ইনি। বিড়ঘকার়ী, বিড়খঘনবিশিষ্ট। 

“স ব্রতত্যন্বতামিতং সার্ঘমৃক্ষবিড়দিন! |” '( বৃতন" ২1১৭ , 
বিডম্বা (তরি) বি-ড়ঘ-বৎ। উপহাসাস্প্। | 



[৫৪৫ ] 

মাদি-বিড়ান (10৩০5 2০8) দেখা যার, উহাদের 

বর্তমান ঘা. 01780৪--148781) ৫৪৮, মা বিরান 

১০৪৪১৫৪ জাতির অনেক সৌসাদৃহী আছে। মিশরে এখনও 

& সকল জাতীয় বন্ত ও পালিত উভয় প্রকার বিড়াল আছে। 

পালাস্, টেশ্মিনিক ও ভ্রাইদ্ প্রভৃতি প্রাণিবিদ্গণ অনুমান 
করেন যে, উক্ত পালিত বিড়ালগণ ততদ্ ব্যজাতীয় জীবের 

পবহত মধুপতিত্তস্ানিনীনাম্ সাং | মি 
যছসদসি বিড়দ্্ং যন্ত দুতত্বমীদৃকৃ।” (ভাগবত ১০1৪৭।১২) 

“বিড়ম্বাং উপহালাম্পদং' ( স্বামী ) ২ বিড়ন্বনীয়, বিড়ম্বনযোগ্য। 
বিড়ায়তনীয় (ব্রি) স্তোত্রপাঠের বিষুবৃতিভেদ । (লাটযাণড।৬৭) 

বিড়ারক (পুং) বিড়াল এব স্বার্থে কন্, লন্ত রঃ। বিড়াল। 
বিড়াল (পুং) বিড়-আক্রোশে (তমিবিশিবিড়ীতি। উপ ১১১৭) 
ইতি কালন্। ১ নেত্রপিগও। (মেদিনী) ২ নেত্রোষধবিশেষ। 

€(ভাবপ্র”) ৩ স্বনামখ্যাত পণ্ড। পর্য্যায়-_-ত্ৃতু, মার্জার, 
বৃধদংশক, আখুভুক্, বিরাল, (বিলাল), দীপ্তাক্ষ, নক্ঞ্চরী, জাহক, 

বিড়ালক, ত্রিশ, জিহ্বাপ, মেনাদ, হুচক, মুধিকারাতি, শালাবৃক, 

মায়াবী, দীপ্তলোচন। (রাজনি” ) 

বিড়ালের বাহিক আকুতি, মুখের গঠন, পায়ের থাবা ও 

অস্থি প্রভৃতির সহিত ব্যাগের বিশেষ সৌসাদৃশ্ত নিরীক্ষণ করিয়া 

এবং বিড়ালের! বাঘের মত গুড়ি মারিয়া ও লাফ দিয়! ইন্দুর্ 
শিকার করে দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রাণিবিদগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন যে এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্ত ব্যান্্রজাতির 
( হা0109 ৮1১9) অন্ততুক্তি। এইজন্ত তাহারা ইহাদের 

19 ০289 সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়। থাকেন। আমাদের 

দেশবাসীর সম্ভবতঃ এঁ সকল কারণেই বিড়ালকে “বাঘের মাসী” 

বলিয়৷ থাকেন। ব্যাগ্র শিকার লইয়! বিড়ালের স্ায় বৃক্ষাদিতে 
ভঠিতে পারে না, বোধ হয় এই গুণপণায় সে বাঘের বড়-_ 

সেইজন্যই তাহার বাঘের মাসী নাম। কিন্তু চিতা,নেক্ড়ে প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাপ্রদিগকে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে দেখা 

যায়। বিড়ালের বাঘের মাসীত্ব প্রাপ্তি সন্বত্ধে আমাদের দেশে 

একটা কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। 

এই বিড়ালজাতি সাধারণতঃ ছুই প্রকার--গ্রাম্য বা পালিত 

ও বন্য । বন্তবিড়ালের মধ্যেও আবার ছুইটা শ্রেণীভাগ করা যায়। 

১ম পালিত জাতীয় বিড়ালের বন্শ্রেণী, ২য় অপর প্রকৃত বন- 

বিড়াল। দেশভেদে ও আক্কৃতিগত পার্থক্য*নিবন্ধন পালিত বিড়া- 

লের মধ্যেও নান! ভেদ দৃষ্ট হয়। এই কারণে উহাদের স্বতন্ত্র 

নামকরণ হইয়াছে । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে যে সকল বিভিন্ন 

জাতীয় পশু বিড়াল নামে পরিচিত, নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া 
গেল। যেমন 0৮9০ 0৪0৮, 99996 091, 01910670. €১৪০, 

[১০19 08৮ ইত্যাদি। মাদাগাস্কার দ্বীপের লেমুরজাতি 1485. 

£5৪০৪: 0৮৮ এবং অষ্ট্রেলয়৷ দ্বীপের শাবকবাহী চ্মকোবযুক্ত 
পণ্ডগুলি 14 ০৪৫ নামে প্রসিদ্ধ । ভারতবাসী “সর্মিন্দি-বিশ্লি' 

স্তীতগ্রকৃতিবিশিষ্ট ও কতকপরিমাণে লান্ুক ' ব্লিয্না কথিত 

এবং বনবিড়ালের৷ অপেক্ষারৃত উন্বভাবরিশিষ্ট। ইহার! 
[708 (918 হি) জাতীয়। মিশর রাজ্যে যে নকল 

17801 ্ি ১৩৭ 

সামগ্কিক সঙ্গভিবিশেষে উৎপন্ন । পরে তাহার! পুনরায় পরম্পরে 
রক্তসংঅবে সঙ্গত হইয়া এইরূপ একটা নূতন বিড়াল জাতি 
উৎপাদন করিয়াছে। 

স্বটলগড ঘ. 9)15680718, আলবিয়ার্সে ঘা. 17018, এবং 

দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘা. ০ নামে তিন প্রকার বনবিড়াল 
দেখিতে পাওয়! যায়। ভারতে সাধারণতঃ চারিপ্রকার বন- 

বিড়াল আছে। তাহার মধ্যে ঘা, 01985 জাতির পুচ্ছ 170 

জাতির গ্ভায়। হাদ্সিজেলায় ঘা. 01985 07 ঠ911008& এবং 

মধ্য এসিয়ায় দর. 10808) শ্রেণীর বন বনবিড়ালের বাস আছে। 

মানবন্ধীপে (1519 ০£ 2081) ) একপ্রকার পুচ্ছ্ছীন বিড়াল 

আছে; উহাদের পশ্চান্দিকের পা বড়। এন্টিগোয়ার পালিস্ 
ক্রিয়োল বিড়াল (019019 8৪ ) গুলি অপেক্ষাকূত ক্ষুড্রাকার, 

কিন্তু মুখ ছুঁচাল ও লম্বা। পারাণুই রাজ্যের বিড়ালগুলি ক্ষুড্র 
ও কৃশকার । মলয়দ্বীপপুঞ্জ, শ্টাম, পেগ ও ব্রহ্ধ প্রভৃতি প্রাচ্য 

জনপদে যে সকল পালিত বিড়াল দেখা যায়, তাহাদের পুচ্ছ 

গুগ্ডাকার এবং অগ্রভাগ গ্রস্থিবিশিষ্ট। চীনদেশে একজাতীয় বিড়াল 
জন্মে, তাহাদের কাণ নোটানোটা। পারস্থরাজ্যের প্রসিদ্ধ ও 

দীর্ঘাকার 'আঙ্গোরা? বিড়াল মধ্য এসিয়ার ঢ- 1008] হইতে উৎ- 

পন্ন। ভারতের সাধারণ ৰিড়ালের সহিত ইহাদের যোড় লাগে। 

পৃথিবীর অন্াগ্ঠ স্থানাপেক্ষা এপিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশেই 

বিভিন্ন জাতীয় বিড়ালের বাস আছে। বিভিন্ন জাতীয় ভাষার 

বন্ত বা পালিত বিড়াল পুস্ৰা পুলি নামে খাত। পালিত 

অর্থাৎ যাহা গৃহস্থ যত্বপূর্রবক পালন করে, তাহাদেরও কোন 
কোনটার নাম পুসি, মেনি, পুলি দেখা যায়। কখন কখন 

কোন কোন ব্যক্তি পালিত মাঞ্জারকে কুকুরের স্যায় নাম ধরিয়া 

ডাকেন। গ্রাম বা নগরে যে সকল অর্দবন্ত ও গৃহস্থগৃছে 

অযত্বে পালিত ককশকার় বিড়াল দেখা যার, তাহাদেরও কেছ 

কেহ পুপি, মেনি বলিয়া অভিহিত করেন; কিন্ত মার্জার 

জাতির সাধারণ নাম বাঙ্গলায়__বিড়াল, বিরেল, পুসি; 
হিন্দি--বিল্লি; ভোট ও সোকৃপা--সি-মি) তামিল-স্পোনি ; 

তেলগু--পিল্লি) পারন্ত-_-মাইদা, পুল্চাক্) আফগান--পিস্চিক্ঃ 

তুরুক্ক__পুদ্চিক্  কুচ্দ _-পসিক্। লিখুয়ানিয়__পিইজী ; আরৰ- 
কিউ) ইংরাজী--0০7, 088) ০৪৮১ ইত্যাদি। 
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পূর্বাপর বিভি্ন দেশধাসীর মধ্যে বিড়াল পালনেয় রীতি 
দেখা যায়। শুদ্ধ ভারত নহে, সুদুর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও লষাদরে 

বিড়াল পালিত হইত । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে আমরা 

বিড়াল ও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাই। থৃষ্টের বহু শতাব 
পূর্ধ্বে রচিত রামায়গে (৬।৭৩।১১) মার্জারায়োহণে রাক্ষদসৈন্ের 
অঠিযানের কথা আছে। .বিড়াল যে লাফাইয়া মুষিক শিকার 

করে,তাহাও আমরা উক্ত গ্রন্থের লঙ্কাকাও হইতে জানিতে পারি। 

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনিও মাজ্জারমুষিকের নিত্যবিরোধিতা 

জানিয়াই সমাসম্থত্রে (পা ২1৪৯) "মার্জারমৃষিকম্” পদ বিস্তাস 
করিয়াছেন। বিড়ালগণ মুষিকাদি হিংসাকালে ধ্যাননিষ্ঠের হ্যায় 
বিনীতভাবে অবস্থান করে, তদদষ্টে ভগবান্ মন্্ ( মন্জু 81১৯৭ ) 

তত্প্রকৃতিক মনুষ্যকে 'মার্জার[লঙ্গিন্” শব্দে অভিহিত করিয়া- 

ছেন। কেবল ভারতবাসী নহে, প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও ইট1- 
স্কানের! বিড়ালের ইন্দুর হিংসা! অবগত ছিলেন। প্রাচীনকালের 

ক্রীড়াপুত্তণী প্রভৃতিতে এবং দেওয়ালের চিত্রে বিড়ালেক্ মুষিক- 
শিকার-কৌশল চিত্রিত দেখা যায়। আরিষ্টটল যে পালিত 

মুষিক-হিংসক পণ্ডর কথ! উল্লেখ করিয়াছেন, অধ্যাপক রোলে- 

ষ্টোন্ তাহাকে বর্তমান স্বেতবক্ষ মার্টিন (31789 00188) নামক 
পণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দুরহিংসক 
এ জীবকে দীর্ঘাকার ৮০1০-০৪6 বা ঘ'০9।০৪:০ বলিয়! মনে হ্য়। 

কুর্দিস্থান, তুরু্ষ ও লিথুয়ানিয়াবাষীর৷ বিড়াল বড় ভাল- 
বাসে। মিশরবাসীর। বহু পূর্ববকাল হইতে বিড়ালের বিশেষ 
সমাদর করিয়া আসিতেছে । এখনও তথায় মামিবিড়াল 

দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে অথবা প্রাচীন আসিরীয় 
প্রস্তর চিত্রাদিতে বিড়ালের চিহ্ন মাত্র নাই। বলিতে কি বর্তমান 
রুরোপে বিড়ালের একান্ত অণ্ডাব বলিলেও অত্যুন্তি হয় ন1। 

আমাদের দেশে যেমন পারস্তের আঙ্গোরা বিড়াল লোকে সথ 
করিয়। পালন করে, ফুরোপের কোন কোন লোক সেইন্ষপে 

সথে পড়িয়া বিড়াল রাখে। কলিকাতায় & পারসী বিড়াল 
উট্টাত্রী বণিকৃদিগের ঘারা ভারতে আনীত হয়। 'বন্ততঃ 

উহা আক গানস্থান হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে এবং 
উহা! “কাবুলী বিড়াল” নামেই সাধারণে পরিচিত । লেফ টেনাণ্ট 

'আরউইন ([90$ [118 ) ৰলেন, পারঙ্ে ত্ররূপ বিড়াল 

আদৌ জন্মে না, উহাদের পারদী ভাঞের পরিবর্তে ফাবুলী ডাক 
হওয়াই উচিত। ক্ষাবুলীরা এই জাতীয় বিড়ালের গাত্রের লোম | 

বৃদ্ধি করিবার অভিগ্রায়ে উহ! সাবান দিয়! ধুইর! নিত্য 
আতড়াইয়! দিয় থাকে। 

আমাদের ছেশের বিড়াল ছিশেষ উপক্ারী। উহার ইনুর 
হত)। করিয়। প্লেগাছি নানা! রোগ হইতে দেশবাসীকে যু 

[ ৫৪৬ ]' 
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করিয়া রাখিয়াছে। মাছের কাটা প্রভৃতিও বিড়ালের  অস্থগ্রনে 

নষ্ট হইতে পাক্ন না। তবে বিড়ালের উপদ্রবও অনেক। রাঙ্গা 

ঘরের হাড়ি ন& করিয়া ভর্জিত মত্শতথণ্ড উদরসাৎ ও নালক- 

বালিকার জন্ত রক্ষিত ছঞ্জ বিনাপত্তিতে লেহন কর! বিড়ালের 

স্বধর্ম। এইজন্ত গৃহস্থ মাত্রেই বিড়ালের উপর বিরক্ত, অনেকে 

বিড়াল দেখিলেই লগুড়াঘাত না! করিয়া থাকিতে পারে না। 

যাহারা পারাবতাদি পালন করে, যদি কোন দুর্বৃত্ত বিড়াল 
অকল্মাৎ আসিয়া এ প্রিয় পাথীর একটা নাশ করে, তাহা হইলে 

তাহার! সেই বিড়ালকে যমালয়ে না পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হয় না। 

আমর! কোন কোন লোককে & দোষে বিড়াল বিখণড করিতে 

দেখিয়াছি । হিন্দুশান্ত্রে বিড়াল মারিতে নাই। বিড়াল হত্যায় 
মহাপাতক আছে, যদি কেহ বিড়াল হত্যা করেন, তাহা হইলে 
তাহাকে শুদ্র হত্যাবং আচরণ করিতে হইবে। (মন্্ু ১১১৩১) 

মনুতে লিখিত আছে যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন 

করিতে নাই। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ব্রহ্মনুবর্চলা 

নামক কাথজল পান করিতে হইবে। 

"বিড়ালকাকাখুচচিষ্টং জঞ্ধ/ শ্বনকুলস্ত চ। 
কেশকীটাবপরঞ্চ পিবেত ব্রন্গন্বর্চলাম্ &* ( মনু ১১১৬৭) 

বিড়াল বধ করিতে বাই, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 

ইহার প্রাপপশ্চিত্বের বিষয় প্রায়শ্চিত্তবিবেকে এইরূপ লিখিত আছে 
যে, তিনদিন ক্সীরপান বা পাদরুচ্ছ, ইহা অজ্ঞান বিষয়ে জানিতে 
হইবে, অর্থাৎ দৈবাৎ বিড়াল মারিলে এইরপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । 

জ্ঞানক্কত বিড়াল বধ করিলে দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ, ব্রতান্গষ্ঠান করিবে, 

ইহাতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত ছুইটা ধে্ছু 
দান করিতে হইবে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে ৪ কার্ধাপণ দান 

করিলে পাপমুক্তি হইবে। স্ত্রী, শূত্র, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে 
অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত । 

*বিড়ালবধে ত্রাহং ক্ষীরপানং পার্দিককৃচ্ছং বা। এতৎসকঘ- 

জ্তানবিষয়ং জানতোহভ্যাসে দ্বাদশরাঅং কৃচ্ছং। তদশক্তৌ বং- 
কিঞিদধিকসপাঈধেনুসন্তবাৎ ২ ধেনু, তদশন্তোৌ ৪ কার্যাপণাঃ 
দেয়াঃ* ( প্রায়শ্চিত্তবি" ) 

বিড়ালঘধে যে পাত হুর, তাহা! উপপাতক মধ্যে গণনীয় । 

অনেকে বিড়ালকে বঠ্টীদেবীর অনুচর বলিয়া গান্ত বন্ধিয়া 
থাকে। প্রাচীনার্দিগের মুখে শুনা যায়, বিড়াল বীর বাছুন, 
তাহাকে মারিলে পুত্রাদি হয় না! ও বিড়ালের লোম উদরস্থ 

হইলে বগ্গাকাশরোগ হইবার লন্ভাবলা। অধ্যয়মকালে গুরু 
ও শিষ্যের মধ্যস্থল দিয়া বিড়াল গমন করিলে লেইদিন 

অহোরাত্রের মধ্যে আর অধ্যয়ন করিতে নাই ( যন্তু 8১২৬ )। 

অনাবৃিকালে বিড়ালকে ঘদ্ধি মাটী খুড়িতে দেখ! 'যাগস তাহা 
ঁ 



হইলে অচিরাৎ বৃষ্টপাড হইবে, এরূপ আলা কর! যার়। 
(বৃহৎসংহিতা ২৮৫ ) 

গ্রাম্য ককশকায় বিড়াপের চর্ম সংঘর্ষণে অধিকতর বৈচ্যুতিক 
শি বিকীর্ণ হইয়! থাকে। প্রসিদ্ধ কাবুল দেশীয় - পশমবহল 
বিড়ালেক় চরে এরূপ বৈহ্যাতিক তেজ বিশেষ কম নহে। 
অন্তান্ত বিড়ালের চর্ম অপেক্ষাকৃত কম তেজ অছে। গ্রবাদ, 
কাল বিড়ালের অস্থি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রোথিত থাক্ষিলে 
তাহ শল্য হয় এবং তাহাতে গৃহস্থের কখনও মঙ্গল হয় না, বরং 
উত্তরোত্বর বিপৎপাঁতেরই সম্ভাবনা । মারণক্রিয়ার নিমিত্ত 
অনেকে এঁন্নপ কালবিড়ালের হাড় শক্রর গৃহে পু'তিয়! দেয়, কিন্ত 
এই আতিচারিক ক্রিয়ায় হিংসাকারকের অমঙ্গলই হইয়া থাকে । 
আমুর্ষেদ শাস্ত্রে বিড়াল ঝিষ্ঠার ধূপ কম্পজয়ে বিশেষ উপকারক। 

পূর্বেই বলিয়াছি বিড়ালের আকৃতি বাঘের মত। কিন্ত 
আকারে অনেক ক্ষুত্র। সাধারণতঃ মস্তক ও দেহভাগ লইয়া 

ইহারা লন্বে ১৬ হইতে ১৮ হয়। 
পুচ্ছ ১৯ হইতে ১২ ইঞ্চি হইয়া থাকে। 
পায়ের থাবায় ৫টি করিয়া নথ আছে। 

কোন কোন বিড়ালের নখের সংখ্যা 
কমও দেখা যায়। নখের সংখ্যা কম 

হইলে বিষের বলও কম হয়। বিড়াল 

নখঘ্বারা আচড়াইলে লোহা! পোড়া- 

ইয়া সেই ক্ষতস্থানে ছেকা দিলে 
বিষের প্রভাব কমিয়! যায়, নচেৎ এঁ বিষ প্রবল হইয়া ক্ষত 
স্থান বৃদ্ধি পায় এবং রোগী অনেক সময় অধিকতর যন্ত্রণা 
ভোগ করে। 

ইহার! সাধারণতঃ ৩, ৪ বা «টা ছানা প্রসব করে। এ 
শাবকগুলির হ্যপদাদি অবয়ব থাকিলেও উহ? কতকটা রক্ত- 
পিগুবৎ। কেবল প্রাণই তাহাদের জীব শঞ্ষির পরিচায়ক 
থাকে। তখন উহাদের গাজ্রে কোনরূপ লোম থাকে না। 
হুলে! অর্থাৎ পুং বিড়ালগুলি এরূপ শাবকের সন্ধান পাইলেই 
থাইয়। ফেলে । এইজন্ত মেনি বা! স্ত্রী বিড়ালগুলি অতি সাখধানে 

ছানাগুলিকে নানাস্থানে নাড়ানাড়ি করিয়া বেড়ায় । বিড়ালের 

এই শাবক স্থানাস্তর 'করণ দৃষ্টে লোকে নিত্য বাসস্থান 
পরিবর্তনকারীকে গ্লেষ করিয়া বলিম্বা থাকেন, কেবল বিড়াল 

নাড়ানাড়ি ফরিতেছে। 
২ সুগন্ধমার্জার, চলিত গন্ধ নকুল। (ক্লী)৩হরিতাল। 

বিড়ালক (ক্লী) ১হর্লিতাল। (হেম) 

(পুং) বিড়াল এব স্বার্থে কদ্। ২ বিড়াল। ৩ লেত্র- 
রোগের ওষধবিশেষ। 

| 

| 

[ ৫৪৭ ] বিড়ঘাত 

শবিড়ালকে বহিলেপে৷ নেত্রে গন্বাবিবর্জীতে। 
তস্ত মাত্রা পরিজেয়া মুখালেপবিধানবৎ।* ূ 

( ভাবপ্র' নেত্রয়োগাধি* ) 
নেত্রের বহির্ভাগে প্ম পরিত্যাগ করিয়া! প্রলেপ দেওয়াকে 

বিড়ালক কহে, ইহার মাঝ মুখালেপের স্থায়। মুখালেপের মানত 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, মুখালেপের হবীনমাত্রা এক অঙ্গুলীর 
চতুর্ণাংশের এক অংশ, মধ্যম মাত্রা এক অস্ুলীর তিন অংশের 
এক অঃশ এবং উত্তম মাত্রা, এক অন্কুলীর অর্জাংশ, এই লেপ 
যে পর্যন্ত শুষ্ক না হয়, সেই পধ্যস্ত ধারণ করিতে হইবে, গুহ 
হইলেই পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ উহা! শুকাইয়৷ গেলে 
গুণ রহিত হয় এবং চরকে দূষিত করে। 

বিড়ালকগ্রলেপ,_য্টিধু। গেরিমাঁটা, সৈদ্ধব, দারুহরিদ্া ও 
রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল বারা পেষণ 
করতঃ নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে সর্ব 
প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়, রসাঞ্জন বা হরীতকী অথব 
বিষপত্র কিংবা বচ, হরিদ্রা ও গুষ্ঠী অথব! শুষ্ঠী ও গেরিমাটী 
দ্বারা প্রলেপ দিলেও সমত্ত নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। 

(ভাবপ্র” নেত্ররোগাধি* রিড়ালকবিধি ) 
বিড়ালপন্দ (পুং) তোলকন্বয় পরিমাণ, হই তোলা । 

“তোলো ছৌ পিচুরক্ষস্চ স্বর্ণকড়ব গ্রহঃ। 
বিড়ালপদ্দকর্ষো চ পাণীতলমুড়,মবরম্ ॥* ( শব্মালা ) 
(ক্লী)৩ মার্জারচরণ, বিড়ালের পা। 

বিড়ালপদক (ব্লী) কর্ষপরিমাণ ( বৈগ্ভকপরি* ) 
বিড়ালী তত্র) ১ব্দারী। (রাজনি") ২ মার্ষারী। 
বিড়ীন (রী) বি-ভী-ক্ত। খগগতিবিশেষ, পক্ষীর গতি- 

বিশেষ । 
"্ডীনং প্রভীনমুড্জীনং সংভীনং পরিডীনকম্। 
বিডীনমবভভীনপ নিডীনং ভীনডীনকম্ ॥ 
গতাগত প্রগতিতসম্পতাস্তাশ্চ পঙ্গিণাম্। 
গতিতেদাঃ পক্ষিগৃহং কুলায়ে! নীড়মন্ত্রিয়াম্?” ( জটাধর ) 

বিড়ুল € পুং) বেতস লতা, বেতগাছ। 
বিড়োজন্ (পুং) বিষ, ব্যাপ্ত, বিষ-কিপ,। বিট ব্যাপকং 
ওজে! যন্ত। ইন্্র। (অমর) 

বিড়ৌজস্ (পুং) বিড়ং আক্রোশি শক্রত্বেষমসহিষু। ওজো 
যন্ত। ইন্্র। (দ্বিন্পকোষ ) 

“শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়ৌজসঃ ॥” ( রঘু ৩৫৯) 
বিড় গন্ধ (ক্লী) বিট, বিউা ইব গন্ধো.যস্ত। বিট লবশ। 
বিড় গ্রহ (পুং) কোষ্ঠবন্ধতা, মলবন্ধতা। (মাধবনি”) 
বিড় ঘাত (পুং) মনমৃত্ররোধ। 



বিতণ্ 

বিড়জ (ত্রি) বিধি বিায়াং জাতঃ বিষ-জন-ড । বিষ্টাজাত, 

ক্রিমি প্রভৃতি । 

বিডডসিংহ (পুং) রাজামাত্যভেদ। (রাজতর” ৮1২৪৭) 
বিড়বন্ধ (পুং) বিড় গ্রহ, কো্টবন্ধতা। 
বিড় ভঙ্গ (পুং) বিড়্ভেদ, উদর ভঙ্গ, দাস্ত হওয়া। 
বিড়ভূকৃ (ব্রি) বিষং বিষঠাং ভুনক্তি। বিষ.তুজ, কিপ,। 

বিড় ভোজী, ক্রিমি। 

ণ্ৰঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্বাং হরেত স্থুরবিপ্রয়োঃ। 
বৃত্তিং স জায়তে বিড়ভূক্ বর্ধানামযুতাযুতম্॥৮(ভাগব*১১।২৭।৫৪) 

বিড় ভূক বিষ্ঠাভোজী ক্রিমিঃ | (স্বামী) 

বিড় ভেদ (পুং ) বিড়ভঙ্গ, মলভেদ। 
বিড় ভেদদিন্ (তরি) বিষং বিষ্টাং ভেত্ুং শীলং ঘন্ত। বিরেচক দ্রব্য । 
বিড়ভোজিন্ (ব্রি) বিষং বিষ্টাং ভোক্ত,ং শীলং যন্ত। বিড়- 

ভূক্, বিষ্ঠাভোলী । 

বিড়লবণ (ক্লী) বিড় বৎ হর্ন্ধি লবণম্। বিড়, বিটলুগ। 
বিড়বরাহ (পুং) বিট্রিয়ো বরাহঃ। গ্রামাশৃকর, যে 
শৃকরে বিষ! ভালবাসে । ( জটাধর ) 

প্ছাত্রাকং বিড় বরাহঞ্চ লগুনং গ্রামকুকুটং 

পলাঁওু গৃঞ্জনধৈঃব মত্যা জগ্চা! পতেন্িজঃ॥” (মহ ১৯) 

বিড়বল (পুং) ১ গোপক। ২ নিশাদল। ( পর্ধ্যায় মু”) 

বিড়বিঘাতি (পুং) মৃত্রাঘাতরোগবিশেষ। উদাবর্ত রোগে ছূবল 
ও ক্ষ ব্যক্তির বিষ্ঠা, কুপিত বায়ু কর্তৃক মুত্রশ্রোতঃ প্রাপ্ত হইলে, 
এঁ রোগী তথন অতি কষ্টে বিট, সংস্থষ্ট ও বিড় গন্ধযুক্ত মুত্রত্যাগ 
করে। রোগীর এইরূপ অবস্থাকে শান্ত্রকারের! বিড়.বিঘাত 

. বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ( মাধবনি” ) 

প্ুক্ষহূর্বলয়োর্বাতেনোদাবর্তে শকদ্যদ! । 

মুত্রস্রোতোহমুপস্যেত বিট্সংস্যষ্টং তদা নরঃ ॥ 

বিড় গন্ধং মুত্রয়েৎ কৃচ্ছাদ্বিড়বিঘাতং বিনির্গিশেৎ *মোধবনিণ) 
বিড়বিভেদ (পুং) বিড়বিঘাত রোগ। (মাধনি”) 
বিপ্ট বধ করা নষ্ট হওয়া, ধ্বংস। লট, বিন্টয়তি। 
বিগ্ার্গ (পুং) মলদ্বার, যে পথ দিয়! বিষ্ঠা নির্গত হয়। 
বিশ্ত্র (রী) বিষ ও মৃতর। 

বিতংস (পুং) বি-তংস্-ঘঞ.। বীতংস, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির 
বন্ধনরজ্জু, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিবার জালবিশেষ। 

বিতগ্ড (পুং) ১ অর্গলভেদ। ২ তিন থাক্যুক্ত কুলুপ। ৩ হস্তী। 

বিতগুক ( পুং) গ্রস্থকর্তীভেদ। 

বিতণ্ডা (ত্ত্রী) বিতণ্যতে বিহন্ততে পরপক্ষোহ্নয়েতি বি-তণ্ড 
গুরোশ্চেত্য: টাপ,। স্বপক্ষ স্থাপনা ও পরপক্ষ বুদাস, পরের 

মত নিরাকরণ করিয়া! নিজ মত স্থাপনের নাম বিতও্1 | (অমর) 
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কথাভেদ, বাদ, জল্প ও বিত্ড! এই তিনটীকে কথা কহে। 

গৌতম হুত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। 
“সপ্রতিপক্ষস্থাপনহীনে! বিতগ্ডা* ( গৌতম” ১১18৪ ) 

প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন হইলে তাহাকে বিতও্া কছে, "বিতর্ক, 

মিথ্যাবিচার। তত্বনির্ণ় বা বিজয় অর্থাৎ বাদিপরাজয় উদ্দেশে 

ায়সঙ্গত বচন পরম্পরার নাম কথা। কথা তিন প্রকার বাদ, 

জল্প ও বিতগা। তর্কে জয় বা পরাজয় হউক তাহাতে কোন 

ক্ষতি নাই, কেবল তন্ব নির্ণয় উদ্দেস্ঠ করিয়া ষে নকল প্রমাণাদি 

উপন্তন্ত হয়, তাহার নাম বাদ। তত্বনির্ণয়ের প্রতি পক্ষ্য না 

করিয়৷ প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয় মাত্র উদ্দেশে হে 

কথ! প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম জল্প। জন্লে বাদী প্রতিবাদী 

উভয়ই স্বপক্ষ স্থাপন ও পর পক্ষ প্রতিষেধ করিয়! থাকে। নিজের 

কোনও পক্ষ নির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের 

উদ্দেশে বিজিগীষু ব্যক্তি যে কথার প্রবর্তন! করেন, তাহার 

নাম বিতওা। 

জন্প ও বিতগ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য ন্তায়োক্ত 

ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থানের উত্তাধন করিতে পারা যায়। 

বাদকথা কেবল তত্বনির্ণয় জন্য উপন্যন্ত হুইয়। থাকে, এইজন্ত 

উহাতে সভার অপেক্ষা! নাই, কিন্তু জল্প ও বিতগ্ডাতে সভার 

অপেক্ষা আছে। যেজনসমুহের মধ্যে রাজা বা কোন ক্ষমতা- 

শালী লোক নেতা এবং কোন ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ 

জনসমূহের নাম সভা । [ বাদ ওন্তায় দেখ] 

২ কচুর শাক ও কন্দ। ৩ শিলাহ্বয়। ৪ করবী। (মেদিনী ) 
৫ দববী। (হারাবলী) 

বিতত (তি) বি-তন-স্ত। ১ বিস্তৃত, প্রসারিত, ব্যাপ্ত। 

"উগায়ন্তি যশাংসি যন্ত বিততৈরণাদৈঃ প্রচ্ডানিল- 
্রক্ষুভ্যৎকরিকুস্তকূটকুহরব্যক্তৈ রণক্ষৌণয়ঃ ॥” 

( প্রবোধ চন্ট্রোদয় ৩৫) 

২ ৰীণাি বাগ্থ। (অমর ) 

বিততাধ্বর (ধি) যজ্ঞবেদী সব্বন্ধীয়। ( অথর্ব ৬1২৭) 
বিততি (স্ত্রী) বি-তন-ক্তি। বিস্তার। 

*বদীহি সেতুমিহ তে যশসো বিততৌ 
গায়স্তি দিগৃবিজয়িনো! যমুপেত্য ভূপাঃ ॥ (ভাগবত ৯১৭ ) 

বিততকরণ (ক্লী) লোকের অনিন্দিত কর্্ম। বিতন্তাণ। 

“কার্য্যাকাধ্যবিবেকবিকলস্তেব লোকনিন্দিতকর্মকরণমবিতত- 

করণম্।” ( সর্বদর্শনস” ৭৮১৩) 

বিতত্য (পুং) বিহব্যের পুঞজভেদ। ( ভারত ১৩ পর্ব) 

বিতথ (তরি) ১মিথ্যা। (অমর) 
২ নিশ্ষল, ব্র্থ। 



“তক্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং বজতঃ সুতম্। 

মরুংসোমেন ষরূতো তরদাজমুপাযধুঃ ॥” 

(ভাগবত ৯২০৩৫ ) 

[ ৫৪৯ ] 

“বিত্বেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি তন্ত' (লোক গ্রসিদ্ধি ) 
২ বণ্টন, বীটিয়া দেওন। 

বিতখতা (হী) বিতখনু ভাব: তল্ টাপ.। বিতখের ভাব | বিতরণীঁচা্ধ্য (পুং) আচার্ধােদ। 
ব! ধর্ম, মিথ্যাত্ব মিথ্যার ভাৰ। 

বিতথ্য তত্রি) বিতথ-যৎ। মিথ্যা, অসত্য। 

বিতদ্রুঃ (শ্রী ) বিতনোতীতি বি-তন-( জত্বাদয়শ্চ । উপ. ৪1১৯২) 

বিতরমূ (অব্য) বিতর শব্ার্থ। [ বিতর দেখ। ] 
বিতরামূ (অব্য ) আরও, এতত্থ্যতীত, অধিকস্ধ। 

| (শতপথব্রা” ১1৪1১/২৩ ) 
ইতি কু প্রত্যয়ঃ। নদীবিশেষ। এই নদী পঞ্জাব প্রদেশে | বিতর্ক (পুং) বি-তর্ক-অচ.। উহ, তর্ক, বাদানুবাদ, বিচার । 
অবস্থিত। 

বিতনিতৃ (ক্রি) বিতনোতি বি-তন্-তৃচ,। বিস্তারক, বিস্তারকারক। 
“এব দাতা শরণ্যশ্চ যথাহ্ৌশীনরঃ শিবিঃ। 

যশোবিতনিতাস্বানাং দৌন্মস্তিরিব যঞ্জনাম্ ॥” 
( ভাগবত ১১২২০) 

'যশোবিতনিত! যশোবিস্তারক£' ( স্বামী) 

বিতনু (তরি) ১ তনুরহিত। “বি্ত্বতেজোৎপমদং শিতাযুধাঃ 

দবিষাঞ্চ কুর্বস্তি কুলং তরম্বিনঃ।” (কাব্যাদর্শ ৩৬০ ) “বিতন্থ 

বিগতদেহ তথা অতেজো! নিশ্রতাপং।” (তষ্রীকা) ২ অতি লুঙ্ষ। 

বিভন্ব (তরি) বিতনোতি বি-তন-শতৃ। বিস্তারকারক। 

বিতন্তসাঁয্য (ত্রি) ১বিশেষরপে বিস্তাধ্য, স্তোত্রদ্ধারা বন্দনীয়। 
২ শত্রদিগের হিংসক। 

“স বন্জী বিতন্তসায্যো অভবৎ সমৎন্ু” ( ধাক্ ৬1১৮৬) 

“বিতস্তসাষ্যঃ বিশেষেণ বিস্তার্যযঃ স্তোব্ৈ্বন্দনীয়ঃ, যন্ধা 
বিতস্তসাধ্য£ঃ শত্রণাং হিংসকঃ ( সায়ণ ) 

(ব্রি) বিগতন্তমো যম্ত। তমোরহিত, তমো৷ (তমোগুণ 

বা অন্ধকার) হীন । 

বিতমস্ক (তরি) বিগতত্তমো যন্মাৎ। কপ সমাসাস্তঃ। অন্ব- 
কারহান। 

“মধ্যে তমঃপ্রবিষ্টং বিতমস্কং মণ্ডলঞ্চ যদি পরিতঃ | 

তম্মধ্যদেশনাশং করোতি কুক্ষ্যাময়ভয়ঞচ ॥” 

(বৃহতসংহিতা৷ ৫1৫১) 

২ তমোরহিত। 

বিতর (পুং) বি-তৃ-অপ্ ॥ ১ বিতরণ। ২ বিপ্রকৃষ্। দূর 

ব্যবহিত। “ভদ্রা ত্বমুষো বিতরং বুচ্ছ” ( খক্ ১।১২৩।১১) 

“বিতরং বিপ্রকৃষ্টং যথা ভবতি তথা বিবাসয় আবরক্মন্ধ- 
কারংঃ ( সায়ণ ) ৩ বিশিষ্টতর | 

*প্রথতে বিতরং বরীয়ঃ* (খক্ ১১২৪৫) 

“বিতরং বিশিষ্টতরং” ( সার়ণ ) ৪ অত্যন্ত, অতিশয়। 
শবিতরং ব্যংহে! ব্যমীবাশ্চাতয়ন্থা” ( খক্ ২৩৩।২) 

এপাপং বিতরং অতান্তং (সায়ণ) 
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“সরম্বত্যান্তটে রাজন্ খষয়ঃ সত্রমাসত। 
বিতর্কঃ সমভূত্বেষাং ত্রিঘধীশেষু কো মহান্ ॥* 

( ভাগবত ১০।৮৯।১ ) 

২ সন্দেহ, সংশয়। ৩ অনুমান | ৪ জ্ঞানস্চক । (শবরদ্বা") 
€ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ-_ 

“উহে৷ বিতর্কঃ সন্দেহনির্ণয়াস্তরধিঠিতঃ। 
দ্বিধাসৌ নির্ণ়াস্তশ্চানির়্াস্তশ্চ কীর্ত্যতে । 

তত্বান্থপাত্যতত্বান্থপাতী যশ্চোভয়াত্মকঃ ॥* 

( সরশ্বতীকঠাভরণ ) 

সন্দেহ বা বিতর্ক হইলে এই অলঙ্কার হয়, ইহা নিশ্চয়াস্ত ও 
অনিশ্চয়াস্তভেদে ছুই প্রকার। যেস্থলে সন্দেহ নিশ্চয় হয়, 

তথায় নিশ্চয়াস্ত বিতর্ক এবং যে স্থলে নির্ণীত হয় না, তথায় 
অনিশ্চয়াস্ত বিতর্ক হইয়। থাকে । উদাহরণ-_ 

“মৈনাকঃ কিময়ং রুণদ্ধি গগনে সন্মার্গমব্যাহতা 
শক্তিস্তম্ত কুতঃ স বন্্রপতনাদভীতো মহেন্ত্রাদপি। 
তাক্ষ্যঃ সোহপি সমং নিজেন বিভুন। জানাতি মাং রাবণ- 

মাজ্ঞাতং স জটায়ুরেষ জরসা ক্লিষ্টো বধং বাঞ্চতি ॥* 

(সরম্বতীকগঠাভরণ ) 

বিতর্কণ (ক্লী) বি-তর্ক-লুাটু॥ বিতর্ক। (শব্বরদ্বা") 
বিতর্কব (ত্রি) বিতর্কঃ বিগ্যৃতেহস্ত বিতর্ক-মতুপ্ মন্ত ব 

বিতরকযুক্ত, বিতর্কবিশিষ্ট । 

বিতক্য (রি) বি-তর্ক-যৎ। বিতর্কণীয়। বিতর্কণযোগ্য। 
২ অত্যাশ্চর্য্যরূপে দর্শনীয়। 

শগতব্যলীকৈরজশক্করাদিভিবিতর্ক্যলিঙগ! ভগবান্ প্রসীদতু।” 
( ভাগবত ২৪১৯ ) 

“বিতক্যলিঙ্গঃ বিতক্্যং অত্যাশ্চ্যেণ বীক্ষণীয়ং লিং যন্ত 

স প্রসীদতু? (ম্বামী ) 
বিতর্তুর (ক্লী) পরম্পরব্যতিহারদ্বারা তরণ, পুনঃপুনঃ গমন । 

*শ্রদ্ধেকমিন্দ্রচরতো! বিততুরং” ( খক্ ১১০২২) 

ধবিততুরং পরম্পরব্যতিহারেণ তরণং পুনঃপুনর্গমনং, 

বিত্তুরং তরতে ধর্লুগত্তাৎ ওণাদিকঃ কুরচ১ ( লায়গ) 



বিতন্তা 

বিতর্দি (তরী) বি-তর্দ-হিংসায়াং (সর্বধাতুত্য ইন্। উণ.৪1৯১৭) 

ইতি ইন্। বেদিকাঃ বেদী, মঞ্চ, চৌকী। 

“্রতাত্তরে যন্ত্র গৃহাত্তরেষু বিতর্দিনিযু[হবিটঞ্কনীড়ঃ ।”মোঘ ৩1৫৫) 

বিতদ্দিক। (স্ত্রী) বিত্দিরে স্বার্থে কন্টাপ্। বেদিকা। 

বিতদ্ণী (স্ত্রী) বিতর্দি-কৃদিকারাদিতি ভীষ,। বেদী। ( শব্বরত্বাণ ) 

বিতাস্থী] ত্র) বেদিকা। (অমরটাকা ভরত )। 

বিতল (রী) বিশেষেণ তলং। পাতালভেদ, সপ্ত পাতালের 

মধ্যে তৃতীয় পাতাল। 

*“অতলং নিতলঞ্ৈব বিতলঞ্চ গতস্তিমৎ। 

তলং সুতলপাতালে পাতাল হি তু সত বৈ।” ( শববরতা ) 

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, সপ্তপাতালের মধ্যে বিতল 

দ্বিতীয় পাতাল, এই পাতাল ভূতলের অধোদেশে অধিঠিত | 

সর্বদেবপৃজিত ভগবান্ ভবানীপতি প্হাটকেশ্বর” নামগ্রহণ 

পূর্বক স্বকীয় পার্ধদগণসহ এইস্থানে অবস্থিতি করেন এবং 

গ্রজাপতি ব্রহ্মার স্থির সবিশেষ সম্বর্ধনার্থ ভবানীর সহিত 

মিখুনীতৃত হইয়া বিরাজ করেন। এখানে তাহাদের বীর্যযসমুদ্ভূত 

ঘে হাটকী নদী প্রবাহিত হইতেছে, হুতাশন সমীরণ সাহায্যে 

সমধিক প্রজলিত হইয়া তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 

থাকেন। এই পানকালে বহ্কি যখন ফুৎকার ত্যাগ করেন, 

তখন তাহা হইতে হাটক নামক একরকম সুবর্ণ নির্গত হয়। 

ইহা দৈত্যগণের অতীব প্রিয়। দৈত্যরমণীরা সেই স্বর্ণসবারা 

অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়া অতিপয় যত্ধের সহিত তাহা ধারণ 

করে। [পাতাল শব্ধ দেখ। ] 

বিতস্ত (তরি) বি-তস্ক্ত। ১ উপক্ষীণ। প্বৈতস বিতন্তং 

ভবতি।” ( নিরুক্ত ৩২১ ) 

২ বিতস্তিশব্বার্থ। [ বিতস্তি দেখ ] 

বিতস্তদত্ত (পুং) বিতন্তা-দতঃ ৷ সংজ্ঞায়াং-হুম্বঃ । (পা" 

৬৩৬৩) বৌদ্ধ বশিকৃতেদ। ( কথাসরিৎসা” ২৭১৫ ) 

বিতন্তা (তত্র) পঞ্জাবের অন্তর্গত নর্দীবিশেষ। বর্তমান সময়ে 

বিলম্ নামে খ্যাত। 

*্ধত্তে নাম বিতস্তেতি বহত্তী যন্ত্র জাহবী |” 

( ক্ষথাসরিৎসা” ৩৯৩৭ ) 

এই নদী বেদবর্ণিত পঞ্চনদের একতম। খগ্েদের ১*ম 

মণ্ডলে ইহার পরিচয় আছে। 

*ইমং মে গঞ্গে যমুনে সরম্বতি শুতু্রি স্তোমং সচত। পুফ্য
 | 

অসিক্যা। মরু খে বিতন্তয়ার্জীকিয়ে শৃণুহা। স্থুযোময়া ॥ (১১।৩৫৫) 

প্রাচীনের নিকট এই নদী বিহৎ বা বেহাত নামে প্রচলিত। 

গ্রীক ভৌগোলিকগরথ 7)9৯8০৩৪ এবং টলেমী 91085099 শবে 

এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। বামনপুরাণ ১৩শ অধ্যায়ে, 

[ ৫৫ ] বিতন্ত! 

মত্গ্তপুরাণ ১১৩২১, মার্কতেয়পুরাণ ৫৭1১৭, বৃসিংহপুরাণ 

৬৫1১৬ এবং দিখিজয় প্রকাশে এই পুণ্যতোয়া। সয়ি্তীর উৎপত্তি 

ও অববাহিক! ভূমির বর্ণনা আছে। 

বর্তমান ভৌগোলিকগণ কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর-পূর্ব 

সীমান্তবর্তী পর্বত হইতে এই নদীর উৎপত্তি স্বীকার করেন । 

এই নদী পরে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া গীরপঞ্জাল 

হইতে সমুদ্ূত অপর একটী শাখা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছ
ে। 

তদনস্তর ধীরমন্থর গতিতে পার্বত্যতূমি তেদ করিয়া এবং 

উপত্যকাবক্ষ-বিক্ষিগ্ড হুদাবলী মধ্য দিয়া এই নদী শ্রীনগর রাজ- 

ধানীর নিকটে প্রবাহিত হইতেছে। হুদগুলির তীরভূমিতে নদীর 

সৌনার্ঘ্য অপূর্ব? তাহ! দর্শন করিলে মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্ম
ে। 

অতঃপর কাশ্মীর রাজধানী অতিক্রমপূর্ববক এই নর্দী নিয় 

উপত্যকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 

বলর হ্রদের নিকটে সিদ্ধুনদ ইহার কলেবর পুষ্টি করিলে সেই 

মিলিত জোতঘবয় পীরপঞ্জালের বরমূল! গিরিসন্কটের নিকট 

চঞ্চলগতিতে চলিয়া গিয়াছে । এখানে নদীর ব্যাস প্রায় ৪২০ 

ফিট। উৎপতিস্থান হইতে এখান পধ্যন্ত নদীর বিস্তার প্রায় 

১৩, মাইল। তন্মধ্যে প্রায় ৭* মাইল পর্যন্ত নৌকাযোগে 

যাতাম্নাতের উপযোগী । 

মুজঃফরাবাদ নামক স্থানে আসিয়া এই নদী কৃষ্ণগার 

সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর কাশ্মীররাজ্য এবং ইংরাজা- 

ধিরুত হাজার ও রাবলপিতি জেলার মধ্য দিয়া পার্কত্যপথে 

প্রবাহিত হওয়ায় এই স্থানে নদীর উভয় তীর অধিক বিস্তৃত 

হইতে পারে নাই। পর্বতোপরি স্থানে স্থানে নদীর জলপ্রপাতের 

ভয়ানক শ্রোতঃ নিবন্ধন নদীবক্ষে এখানে নৌকাবহন একাস্ত 

অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হাজার! জেলার কোহালা নগরে 

এই নদীর উপর একটা সেতু নির্শিত আছে। 

রাবলপিত্তির ৪* মাইল পূর্বে দরঙ্গলী নগর অতিক্রম করিয়া 

এই নদী অপেক্ষাকৃত লমতল ভূমে আসিয়াছে এবং 
বিলম্ 

নগরের নিকটে উহ! সমতল প্রান্তর মধ্য দিয়। প্রবাহিত হইয়াছে। 

নদীর মূল হইতে এখান পথ্যস্ত বিস্তার প্রায় ২৪* মাইল। দক্গলী 

হইতে এ পত্যন্ত পণ্যরব্যবহনের বিশেষ অন্বিধা নাই। এই 

নদীতে সময় সমর ভয়ানক বন আসিয়! নি ভূমিকে প্লাবিত 

করে এবং সেই কারণে কখন কখনও নদীগর্ডে বালুকার চর 

পড়িয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হয়। নদীর বন্তায় উভয় কুলে 

বহুদূর পথ্যস্ত জল উঠিয়া স্থানের উর্বরতা অনেকাংশে বর্ধিত 

করিয়াছে । 

এইরূপে তীরভূমির উর্বর বৃদ্ধি করিয়া নদী জরমশ: দক্ষিণা” 

ভিমুখে গুজরাত ও শাহপুর জেলার সীমান্ত দিয়! ক্রমে শাহপুরে 



ও পরে বর জেলায় প্রধেশ করিদাছে। এখানে নদীর ব্যাস 
অপেক্ষাক্কত বিস্ৃতায়তন এবং উভয়কুলে পড়র*্নামক উচ্চভূমি। 

৷ তিঙ্মুনগরের নিকটে (অক্া” ৩১* ১১ উঃ এবং ভ্রাঘিণ ৭২০১২পু২) 

চন্ত্রভাগা উহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । এখান খধ্যযস্ত নদীর 

পূ্ণগতি প্রায় 8৫* মাইল। এই চন্দ্রতাগা ও বিতন্তার মধ্যবর্তী 
পুর্বদিকের ভূমি-ভাগ জেচদোক়াব, এবং বিতত্তা ও সিন্ধুর মধ্যে 

পশ্চিমতাগের ভূমি সিদ্ধুলাগরদোয়াব নামে পরিচিত । 
এই নদী বক্ষে শ্রীনগর, ঝিলাম, পিওদাদন খা, মিএানী, 

ভের! ও শাহুপুর নগর অবস্থিত । কানিংহামের মতে, জালাল- 

পুরের নিকটে মাকিদনবীর আলেকজান্দার এই নদী উত্তীর্ণ হন। 
উহারই ঠিক অপর পারে চিলিয়ানবালার প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র। 

পিওদাদন খা ঝিল্লম্ ও চত্্রভাগা-সঙ্গমে এই মীর উপর সেতু 
আছে। [বিস্তৃত বিবরণ হাজারা, রাবলপিগ্ডি, বিলম্, গুজ্ররাত, 

শাহপুর। ঝ্ ও কাশ্ীর শবে দ্রব্যে । ] 

রাজনিঘণ্ট, মতে কাশ্মীরদেশপ্রসিদ্ধা বিতন্ত। নায়ী নদী। 

জলের গুণ-স্বাছু, ত্রিদোষদ্ব, লঘু, তত্বজ্ঞান প্রদ, ব্রিতাপহারক, 

'জাড্যনাশক ও শাস্তিকারক। বিতনস্তা-মাহায্মে এই পুণ্যতোয়! 

নদীর বিবরণ প্রদত হইয়াছে । হিন্দুশান্ত্রে বিতন্ত। তীর্থরূপে 

পরিগণিত। 

বিতস্তাখ্য (ক্রী) তক্ষকনাগের বাসস্থান। “কাশ্ীরেঘেব নাগন্ত 

ভবনং তক্ষকস্ত চ। বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতম্” (ভারত বনপর্বব) 
বিতস্তীত্রি (পুং) পর্বতভেদদ। (রাজতর' ১১০২) 

বিতন্তাপুরী (ত্ত্রী) ১ নগরতেদ। ২ একজন ভিক্ষু পঙিত, 

টাকা ও পরমার্থসার-সংক্ষেপ-বিবৃতিপ্রণেত।। 

বিতত্তি (পুং স্রী) তন্থ উপক্ষেপে বি-তস্তি (বৌ তসেঃ। 
উপ্ ৪১৮১)। ১ বিস্তৃত সকনিষঠানুষ্ঠ, হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও 

কনিষ্ঠান্ুলীকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করিলে যে পরিমাণ হয়। 

২ বার আঙ্গুল পরিমাণ, বিঘ, আদ্হাত। 

«“হৈমীপ্রধানা রজতেন মধ্যা তয়োরলাভে খদিরেণ কার্য্যা। 

বিদ্বং পুমান্ যেন শরেণ সা বা তুলাপ্রমাণেন ভবেদ্িতস্তিঃ 8” 

( বৃহৎসংহিতা ২৬।৯) 

“এসর্ধং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং তবচ্চ বৎ। 

তেনেদ্রমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ 
€ টা ২৬১৬) 

“দ্বে বিতন্তী তথা হস্তে ব্রাহ্মতীর্থাদিবে্টনম্ 

২ বিস্তার, বিদ্বৃতি। 

শ্যন্তন্থ চ বিভানানি ঘোগন্ত চ পথং গ্রকো।। 

নৈষর্শন্ত চ সাধ্ন্ত তন্ত্রং বা ভগবংস্থৃতং ॥ 
( ভাগবত ৩1৭৩১ ) 

৩ উল্লোচ, চাদোয়া, চাদ । 

[ ইহার পর্যায় চত্্রাতপ শবে জষ্টব্য ॥ ] 
*বিতানসহিতং তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনম্ । 

চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্টপাদগীঠৎ মহীক্ষিতাম্ ॥” (রঘু ১৭২৮) 

৪ সমূহ, অজ্ঘ, সকল। 

“নবকনকপিশঙ্গং বাসরাণাং বিধাতুঃ 

ককুতি কুলিশপাণের্ভাতি ভাসাং বিভানম্ ৪” (মাঘ ১১৪৩ ) 

€ মন্তকের ক্ষতস্থানের একরূপ বন্ধন (ব্যাণ্ডেজ,) বিশেষ । 

ইহা বিতানাকার ( ঠাদোয়ার হায়) করিতে হয়। 

*ড্ঞেয়ো বিতানসংজ্ঞস্ত বিতানাকারসংযুতঃ 1” (শ্ুক্রত শ" ১৮অপ) 

(ক্রী) বিতন্ততে যৎ। ৬ বৃত্তিবিশেষ। (মেদিনী) ৭ অবসর, 

অবকাশ। ( বিশ্ব ) ৮ তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য, দ্বণা, নীচভ্তান। 

“গগনমশ্বখুরোদ্বতরেণুভিনৃ সবিত! চ বিতানমিবাকরোঁৎ ॥* 
(রঘু ৯৫৭) 

৯মদ। (অমর) ১০ শূন্য। (ধরণি) 

“বৃহত্তলৈরপাতুলৈধিতানমালাপিনদ্বৈরপি চাবিতানৈঃ 1” 
(মাঘ ৩1৫০ ) 

বিতায়স্তেহগ্রয়োহশ্মিন্গিতি বি-তন-( আধারে) ঘঞ,। 

১১ অগ্সিহোত্রাদিকর্ম্ণ । 
£অখৈতস্ত সমায়ায়ন্ত বিতানে যোগাপত্তিং ব্যাখ্াম্যামঃ 1” 

€ আশ্বাগৃহু ১) 

“বিততাঃ অগ্নয়ো যন্িন্িতি শ্রোতকর্শজাতমগ্রিহোত্রাদি 

বিতানশব্দেনোচ্যতে ৮” (নারা”) 
১২ ছন্দোবিশেষ । এই ছন্দের প্রতিচরণে ৮টা করিয়া অক্ষর 

থাকে, এই সকল অক্ষরের মধ্যে ১ম, ওয়, ও ৬ অক্ষর গুরু, 

তস্তক্বর্ণ লঘু । ১৩ মাড়বৃক্ষ, মাড়বিন্ ( কোস্কণদেশীয় ভাষা )। 
বিতাঁনক (পুং ক্লী) বিতাঁন এব স্বার্থে কন্। ১ চস্্রাতপ। (শ'মা) 

২ সমূহ। বিতানশব্বার্থ। বিতান এব প্রতিক্ৃতিঃ কন্। 

৩ মাড়বৃক্ষ। (রাঁজনি”) (ক্লী)৬ধন। (পর্য্যায়মু) 

বিতানমূলক (ক্লী) বিতানতুল্যং মূলং বসত, বনত্রীহৌ কন্। 

উশীর। (রাজনি”) 

7০০ ৪৯৩৯) | বিতানবৎ (তরি) বিতান অন্ত্যর্থে-মতুপ, মন্ত ব। বিতানযুক্ত, 

বিতান (পুং কী) বি-তন্ঘঞ,) ১ জতুঃ বজ্। 

*সোমপা্সিনি তবিস্যতে ময় বাঞ্ছিতোত্তমবিতানযা্জিলা |” 
বিতানবিশিষ্ট। (কুমারস” ৭১২ ) 

বিতামন (তরি) ১আলোক। ২ তমোরহিত । (কথাস*+১১১।৯৯) 

(মাঘ ১৪১০) | বিতায়িতৃ (ব্রি) বি-তায়-হচ,। বিস্তৃতিশকারক। 



বিতৃপ্তক 

বিতার (জি) কেতুভেদ। 
ণগ্ামারুণ! বিতারাশ্চামররূপা বিকীর্ণবীধিতয়ঃ। 
অকুণাধ্যা বায়োঃ সপ্তসণ্ততিঃ পাদপাঃ পরুষাঃ ॥% 

( বৃহৎসংহিতা। ১১২৪) 
২ তারারহিত, তারাশূন্ত 

বিতারিন্. (ক্রি) ১ বিস্তারকারী। ২ উত্তীর্ণ । 

বিতিমির (ত্রি) বিগত তিমির, তিমিরশূন্য, অন্ধকারণুন্য । 

“তত্র প্রবিটমুষয়ো দৃষ্টার্কমিব রোচিষা। 

ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্বস্তং তং মহৎ সদঃ ॥৮ ভোগণ৪।২1৫) 

্িয়াং টাপ্। বিতিমিরা-জ্যোতলাময়ী। 
বিতিলক (ব্রি) বিগতং তিলকং যন্মাং। তিলবশূন্য, তিলক- 

হীন, বিগততিলক। 
“রুক্তং নতে বিতিলকং মলিনং বিহ্র্ষং 

সংরৃস্তভী মমবিমুষ্টমপেতরাগম্ ॥৮ ( ভাগবত ৪1২৬।২৫) 

বিতীর্ণ (ত্রি)১ উত্তীর্ণ) ২দান। ৩ দূর, ব্যবধান। 
বিতীর্ণতর (ব্রি) অধিকতর দূরগত। 
বিতৃঙ্গভাগ (ব্রি) বিগতস্ত্ভাগো যন্ত। তুঙ্গভাগহীন, তুজ- 

ভাগরহিত, গ্রহগণের একএকটী তুগতাগ আছে, গ্রহগণ 

সেই তুঙ্গভাগ হইতে চ্যুত হইলে বিতুঙ্গ হন। যথা--মেষরাশি 
রবির তুঙ্গস্থান, মেষরাশি ৩০ অংশে বিভক্ত, সমস্ত ম্ষরোশি 

রবির তুঙ্গ হইলেও উহার অংশবিশেষেই রবির তুঙ্গতাগ, এ অংশ 
হইতে চ্যুত হইলেই বিতুঙ্গভাগ অর্থাৎ তুঙ্গহীন হন। 

বিতুদ্র (পুং ) ভুতযোনিবিশেষ। (তৈত্বি* আর” ১০1৬৯ ) 

বিতুন্ন ক্র) বি-তুদ-স্ত। ন্থুনিষণক, চলিত শুশতুনিশাক। (অমর) 

২ শৈবাল। (মেদিনী) 

বিতুন্নক (ক্লী) বিতুরলমিব ইবার্থে কন্। ১ ধান্তক; চলিত 

ধনে । (রাজনি” )২ তুখক, তুতে। ৩ কৈবর্তমুত্তক, কৈবর্ত- 

মুতা, কেওটমুত1 ৷ ( ভাবপ্র” ) (পুং) ৪ 'আমলকীবৃক্ষ । (অমর) 

্তিয়াং টাপ। বিতুন্া, ভূম্যামলকী, চলিত ভুঁইআমল!। (বৈ” নি?) 

বিতুন্নভূতা (স্ত্রী)ভূম্যামলকী। ( বৈদ্যকনি? ) 

[ ৫৫২ ] 

বিতৃপ্ততা (তরী) বিতৃপুস্ত তাবঃ তল্-টাপ,। বিভৃপ্তের ভাব 
বা ধর্ম, তৃপ্তিকীনতা, বিতৃপ্তের কাধ্য । 

বিভৃষ, (ত্রি)বিগতা তৃট যন্ত। বিগতত্ঞ তৃফারহিত, যাহার 
তৃষ্ণ! বিগত হুইয়াছে। | 

“বিতৃষোহপি পিবস্তাস্তঃ পাযয়স্তো গজ! গজীঃ।৮ 
(ভাগবত 81৬।২৬) 

বিতৃষ (তরি) বিগতা! তৃষা যন্ত। বিভৃষ্ণ, তৃষ্ণারহিত। 
( ভাগবত ১০।৫১।৫৯) 

বিতৃষ্ণ (ব্রি) বিগতা তৃষ্কা যন্ত। তৃষণারহিত, অন্থুরাগশূন্য, 
নিম্পৃহ, উদ্দাসীন। 

বিভৃষ্ণতা (্ত্রী) বিতৃষ্ণস্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। বিতৃষের ভাব ব! 
ধর্ম, বিতৃঞ্ণের কার্ধা, নিম্পৃহতা, অনুরাগশূন্ততা । 

বিতৃষ্ণ। (স্ত্রী) বিগতা তৃষ্চা। বিগততৃষ্ণা, তৃষ্ণাভাব, 
অনিচ্ছা, অরুচি। বিগতা তৃষ্ণা যস্তাঃ ২ তৃষ্টারহিত|। 

বিতেশ্বর, জ্যোতির্বিদভেদ। 
বিতোয় (তরি) বিগতং তোয়ং জলং যম্মাৎ। 

জলবিহীন। 

“তৃল্লোপমানুঠিকপুষ্পিকা বা! সুরধ্যান্সিবর্ণা চ শিলাবিতোয়া ৷” 
| (বৃহতসংহিতা৷ ৫৪1১০৯) 

বিতোল। (ভ্ত্রী) কাশ্মীরস্থ নদীভেদ। (রাজতরণ ৮৯২২) 

বিত্ত, ত্যাগ। অবস্তচুরাদি” পরশ্মৈ' সক" সেট.। লট, বিভ্তয়তি। 
লোট বিত্বয়তু। লিট, বিত্বয়াঞ্চকার। লট. অবিত্বয়ং। 
নুঙ, অবিবিস্তৎ। 

বিত্ত (ক্রী)বিদ্-ক্ত। বিতে। ভোগপ্রত্যয়য়োঃ | (পা ৮২৫৮) 
ইতি সাধুঃ॥ ১ ধন, সম্পত্তি । 

*অনৃতস্ত বদন্ দণ্যঃ স্ববিত্তন্তাংশমন্টমম্। 
তশ্তৈব বা নিধানম্ সংখ্যায়াম্নীয়সীং কলাম্ ॥” 

( মনত ৮৩৬) 

(ত্রি)বিদ্-ক্ক (হুদবিদেতি। পা! ৮২৫৬) ইতি নত্বা- 
ভাবঃ। ২ বিচারিত। ৩ বিজ্ঞাত। (অয়র) ? লব্ধ । 

তোয়হীন, 

বিতুক্নিকা [ত্্ী) বিবু ্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বংং (অমরটীকায় রামাশ্রয়) ৫ বিখ্যাত। "তেন বিভ্শ্চ,ফুপ উণপৌ” । 
ভূম্যামলকী। (রাজনি”) 

বিতুল (পুং) সৌবীর রাজপুত্রভেদ। ( ভারত আদিপর্ষষ) 
(ত্রি) বিগতস্ত্যো। য্মাৎ। তুষরহিত, তূষহীন। 
(ব্রি)বিরক্তিকর। অসস্তষ্ট। 

(পা ৫২২৬) “তেন বিত্ব' অর্থাৎ তাহা দ্বারা বিখ্যাত এই অর্থ 
বুঝাইলে চু ও চণপ, গ্রতায় হয়। 

বিত্ক (ব্রি) বিদ-জ্ত। দ্বার্থে কন্। ১জ্ঞাত। ২ বিত্ত শবার্থ। 
বিত্তকাম্যা (স্ত্রী) ধনাকাজিকিণী ( রমণী )। 

বিভূগ (ত্রি) বিগতং তৃণং যন্থাৎ। তৃণহীন,তৃণশৃন্ত,েখানে তৃগ নাই। বিত্তকোষ (র্লী) টাকার থলি (11026]-28 )। 
“তুতোষ পশ্ঠন্ বিভৃণান্তরালাঃ*। ( ভট্ট ১৩) 

“বিতৃণং তৃণরহিতং উৎপাটিততৃণম্ঃ ॥ (তর্টীক1) 

বিতৃপ্তক (ব্রি) তৃথিহীন। 

বিস্তগোপ্ত (তরি) ১ ধনরজ্জাক। ২ কুবেরের ভাগারী। 
বিত্তজানি (রি) লব্ধতাথি, ধিনি ভাধ্যালাভ করিমনাছেন। 

পকলিং বাতিযিতৃজানিং চূবন্খ+* ( খকু ১/১৯২1১৫ ) পবিভবানি। 



[ ৫৫৩ ] 

লব্ভারধাং বিশ লনা জারা যেন ল তথ্োক্তঃ, 'জাযায় নিষ্উ১। 

প1 ৫181১৩৪, ইতি সমাসাস্তো নিঙাদেশ$” ( নায়ণ ) 

বিজ্তদ (ঘ্রি) বিস্তং দ্দাতি দা-ক। ধনদাত|, বনি কিন্দান 

করেন। স্তরিক্াং টাপ. বিত্তদা, স্বব্ধ মা়ভেদ। (ভারত) 

বিত্তধ :(ত্রি) ধনকর্তা, ধলকারী। “ভদ্রান্স গৃহপং শ্রেয়সে 

বিত্বধমাধ্যক্ষার” ( শুরুযজু* ৩০১৫ ) 

*বিতধং বিত্বং দধাতীতি বিশ্ধস্তং ধনকর্তাব্ংং ( মহীধর ) 

বিত্তনাথ (পুং ) বিত্বস্ত ধনন্ত নাথ: পতিঃ। ধনপতি কুবের। 

বিত্তনিশ্চয় (পুং) বিত্তন্ত নিশ্চয়ঃ ৷ ধন নিশ্চল, ধননির্দয়। 

(মার্কগেয়পুৎ ১২০১৭) 

বিভ্তপ (তরি) বিত্রং পাতি রক্ষতি পাক। বিস্তপতি. ধনরক্ষক, 

(পুং) ২ কুবের | স্ত্িষ্াং টাপ্। বিত্তপা বিস্তাধিষ্ঠাত্রী। 

“অহং মষাসৌ পতিরেষ মে সুতে। 

ব্রজেশ্বরস্তাথিলবিত্তপ| সতী” (ভাগবত ১০৮৪২ ) 

“বিত্তপা! বিতাধিষ্ঠান্রী” (স্বামী) 

বিস্তপতি (পুং)বিত্বস্ত ধনস্ট পতিঃ। কুবের। (মন্থ &/৯৬ ) 

বিস্তপপুরী ( ক্রি) ১ নগরভেদ। ( কথাসরিৎ ৯৮1৪৯) 

২ কুবেরপুরী । 

বিত্পাল (পুং) বিত্তং পালয়াত পাল-অচ১। ১ কুবের। 

( রামায়ণ ৭১১২৫) (ত্রি)২ বিত্তপালক, বিস্তরক্ষক। 

নামক লুপ্রসি্ধ বন্দর অবন্থিত। অক্ষা ৯০৭৪৯০৪৫+উ: এবং 

ভ্রাঘি* ৭৯৫৪ ৪৫ পৃঃ। 

বিভার্থ (পুং) বিত্তস্য অর্থ;। ধনার্থ,অর্থের জন্ত ধন প্রয়োজন । 

বিত্তি (স্ত্রী) বিদ-ক্তিন। ১ বিচার । ২ লাভ। (শুকুষন্ছুণ ১৮১৪) 

৩ সম্ভাবনা । ( মেদিনী) ৪ জ্ঞান । € হেম) 

বিভ্তেশ €পুং )বিত্তানামীশঃ | কুৰের 
“তং ব্রহ্মা হরিহরসংক্িতত্মিলেল 

বিত্তেশঃ পিড়পতিরঘুপঃ সমীরঃ ॥* ( হার্কােয়পু” ১০৪৩৭ ) 

বিত্তেশ্বর (পুং) বিত্বস্য ঈশ্বরঃ | কুষের, ধনপতি। 

বিত্ব (ক্লী) তক্জ্ধের ভাব বা ধর্ম। 

বিত্যজ (তরি) বিশেষরূপে ত্ক্ত। 

বিত্রপ (পুং ) বিগত অপা লজ্জা বঙ্য ( গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্েতি 

গৌণত্বানধ্বত্বম। পা ১২৪৮) ১ নি্জ্জ লঙ্জাহীন। 

২ বাক্তিভেদ। (রাজতর” ৫২৬ ) 

বিত্রগন্তা (বিভ্রঘণ্টা) মাক্রাজপ্রেসিডেঙ্গীর নেল্প,র জেলার কবালী 

তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। এখানে বেঙ্টেশ্বর স্বামীর 

একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে প্রতি বৎসর মহা- 

সমারোহে দেবোদেশে একটী মেলা হইয়া থাকে। তত্তবায় 

সমিতির যত্বে স্থানীয় বন্ত্রবন্ষন শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে | 

বিভ্রস্ত (ব্রি) বি-ত্রস্-ক্ত অত্যন্ত ভীত, অতিশয় ত্রস্ত। 
বিস্তপেটা [টী] (রী) ১ টাকা রাখিবার পেটিকা। ২টাকার থলী। বিত্রান (পুং) বি+এস্-ঘঞ২। ভীতি । 

বিভ্তরময় (তরি) বিত্ত স্বরূপে ময়্্। বিস্তত্বরূপ, ধনস্বরূপ। 

সত্রয়াং ভীব্ | 

বিভ্তমাত্র। (তত্র) বিস্তামাত্রা পরিমাণং। ধন পরিমাণ । 

বিত্ৃদ্ধি (স্ত্রী) বিসত্তমেব খদ্ধিঃ ধনরূপ খাদ্ধি, ধনসম্পদ। 
(মাকণেয়পু* ৮৪1৩২ ) 

বিভ্তব (বি) বিভ্তং বিগ্যতেহন্ত বিভ্ু-মতুপ, মন্ত ব। বিভক্ত 

ধনবিশিষ্ট, ধনী। 

বিভ্তাঢ্য (ত্রি) বিত্বেন আড্যঃ। বিত্হ্কারা আচাঃ। ধনাঢ্য, ধনবান্ 

বিত্তীয়ন (ত্রি) বিত্তের নিমিত্ত লোকের নিকট গমনকারী ব্যক্তি, 

বিত্তা্ী। স্ত্রিয়াং ডীষ, বিভ্তায়নী। “তত্তার়নী মেহসি বিস্তা- 

য়নী মেহসি” ( শুর্ুযজ্ুৎ ৫1৯ ) 

*বিত্তায়নী, বিভ্তার্থং নরো যন্তামেতীতি বিত্বায়নী বা বিস্তার্থং 

নিধনং পুরুষময়তীতি বিত্তায়নী, পৃথিব্যাং হি প্রাপ্তায়াং শস্য- 

নিষ্পত্তিঘারা মহদ্ধনং লভতে” ( মহীধর ) 

বিশ্তার, মাজ্জাজ প্রেসিডেন্সীয় তাঞ্জোর জেলায় প্রবাহিত একটা 

এবং দ্রাথিৎ ৭৯০৭ পুঃ। তাঞ্জোর নগরের ৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম 

দিয়! ইহা! সমুদ্রে পতিত হুইয়াছে। এই নদীর মোহানান্ব নাগর 
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নর্দী। কারেরীর বেন্নরে শাখা হইতে উত্তৃত । অক্ষা ১০৪৯২ 

১৩৯ 

“ততোহভূৎ্ পরটৈস্ঠানাং হৃদি বিভ্রাসবেপথুঃ ॥” 
( ভাগবত ১০।৫০।১৬ ) 

“ণঙ্গাবজয়বি রানবেপমাঁনঃ 1” (কথাসরিৎসা ১৯৯০ ) 

বিত্বৃক্ষণ (ব্রি) তনুকর্থা, স্ব(পকারী, ক্ষয়কারী, কুশকারী। 

দবিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমামজঃ” (কু ৫1৩৪৬ ) 

'সমূতৌ সংগ্রামে বিত্বক্ষণে বিশেষেগ তনূকর্তা শতরণাং তদ্থং 

চক্রমাসজো রথচক্রন্তাসঞ্জনয়তা' (সাম়ণ )। 

বিগসন (পুং) বিদ্লীভে কপ. তাং সনোতি সন্দানে অচ.। 

বৃষত, বৃষ । € শব্দচ" ) 

বিথ, যাচনে। ভার্দি' আত্ম: দ্বিক” সেট, চঙি ন হুন্বঃ। বেথতে 

লুঙ্ অবেথিষ্ট । 

বিখড়ূয় পত্তন, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 

একটী প্রাচীন নগর । বর্তমান কালে বিঠা বা বিথা নামে 

ধ্যাত। এখানে ও ইহার পার্খববত্তী দোরিয়! গ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ 

কী্ির নিদর্শনস্বরূপ অনেক ভগ্র মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়! 

যায়। তন্মধ্যে গুপ্ত সম্রাট, কুমার গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত একটা 

প্রতিমু্তি উল্লেখযোগ্য । 

বিধর, যুক্ত প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্নত একটা নগর । 



উপাও হইতে রায় বেরেলী যাইবার পথে অবস্থিত অক্ষ ১, 

২৬৯২৫২০ লউঃ এবং ভ্রীধি ৮০৩৬৫ পুঃ। পুর্বে রাতেগণ 

সমগ্র হান্গহ! পরগণার অবীন্বর ছিলেন। তাহার! এই বিথর 

নগরেই আপনাদের রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে 

১০টা প্রাচীন শিবমন্দির আছে। 

বিথান্দী, পশ্চিম ভারতের একটা গ্রমিদ্ধ নগর। ডাঃ কানিং 

ইহাকে ইটা জেলার অন্তর্গত বিলসয় ঝা বিলসন্দ বলিয়া 

অনুমান করেন। অপর কোন প্রত্বতত্বর্ষিদদের মতে ইহাই 

সিদ্ধুতীরবর্তী ওহিন্দ নগরী। ফিরিস্তায় এই নগরীর সমৃদ্ধির 

কথা আছে। অন্তান্ত মুসলমান এ্তিহাসিকগণ ইহাকে 

তিলসন্দ এবং চীন পরিব্রাজক হিউএন্সিক্লাং পি-লো-বণ-প 

বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধ-মঠের ধবস্তকীত্তির 

অনেক নিদর্শন আছে। সম্রাট, কুমার গুপ্তের লিপিযুক্ত কতক- 

গুলি স্তস্তও এখানে বিদ্যমান । 

বিথুর (পুং ব্যথ-উরচ(ব্যথেঃ সম্প্রসারণং কিচ্চ। (উপ! ১৪৭) ব্যথ 

ভয়চলনয়োঃ অক্মাদুরচ, কিন্তুবতি সম্প্রসারণঞ্চ ধাতো£। ১ চৌর, 

 ব্রাক্ষ। (ন্রিয়াং টাপ.) ৩ ভর্তৃবিযুক নারী, স্বামিবিরহিতা। 

শ্রেষাজ মেযু বিথুরেব রেজতে ভূমিঃ” (খক্ ১৮৭৩ ) 

“বিথুরেব যথা ভর্ত। বিযুক্তা জাগা রাজোপদ্রবাদিযু সৎস্থ- 

নিরালম্বা সতী কম্পতে তদ্বৎ ( সায়ণ ) 

৪ বিহীন, ক্ষয়, নাশ। 

পন্ধমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্যানি বৃগুহী পরাচঃ ॥” 

(খক্ ৬২৫৩) 

এযাং উভয্বিধানাং শত্রণাং সন্ব্ধীনি শবাংসি বনানি 

বিথুর! বিথুরাি হীনানি ত্বং কৃণুহী কুরুূ 1 ( সায়ণ ) 

৫ ব্যথিত, বাধিত বাধাপ্রাপ্ত । 

*বিশ্বা সু নো! বিথুরা পিব্দনা বসোহমিত্রাস্ত সুষহান্ কৃষি ।” 

(থক ৩৪৬1৬) 

“তং বিশ্বী সর্বাণি পিন! পিবনানি রক্ষাংসি থু ুষ্ঠ, বিুরা 

ব্যথিতানি বাধিতানি কৃষি কুরু।' ( সায়ণ) 

৬ নূর, অল্প, কম। 

“়হুহনং যদ্ধিথুরং ক্রিয়তে* ( এতরেয ব্রাণ ২৭) 

খুষ্ণং শান্ার্থাদতিরিক্তং ক্রিয়তে' হচ্চ পবধুরং নানং ক্রি়তে। 

বিুন্নি, পশ্চিমবঙ্গবাসি পার্বত্য জাতিবিশেষ। 

বিথ্যা (স্ত্রী) বিথ-যৎ স্রিম্নাং টাপ,। গোল্গিম্া, চলিত গোজিয়- 

শীক। ( শবাচন্দ্রিক।) 

বিদ, ১ জ্ঞান, জানা, কখন, বল!। অদাি” পরণ্মৈ' সক" সেট,। 

লট বেদ্ধি। বিদ ধাতুর বিকরে লিটের ৯টী বিভক্তি স্থানে 

লটের »টী বিতক্তি হয়। হথা--বেদ, বেতি। বিদতুঃ। বিত্বঃ। 

বিদ [ ৫৫৪ ] 

1 হি বেখ বেখলি। বিদখু$, বি 
' বেদ, বেস্মি। বিশ্ব, বিদ্বঃ। বিঘঃ। বিধিলিঙ, বিস্তাৎ। লোট- 

বিদগ্ধ 

॥ বিন, বিখ। 

বেত বিদাঙ্করোতু। লিট, বিবেদ, বিদ্ান্ঘতৃব। লঙ. অবেৎ, 

অবিত্তাং অবিছ্ঃ। লুঙ অবেদীৎ। অবেরদিষ্টাং অবেদিযুঃ। লুট, 

বেদ্দিতা। পিচ বোয়তি বেদয়তে। লুঙ, অবীবিদৎ ত। 

সন্ বিবদ্দিষতি। যঞ্, বেবিস্ততে ৷ যঙজুক্ বেবেদি। 

বিদ__২ লাভ। তুদাদি” উভয়” সক" অনিট,। লট, 

বিদতি-তে। লোট. বিদাতু বিন্দতাং। লিট, বিবিদ দে। 

লঙ. অবিনাৎ ত। লুঙ. অবিদৎ অবিত্ব। ণিচ, বেদয়তি-তে। 

সন্ বিবংসতি তে। বিদ ৩ ভাব, বি্বমানতা, বর্তমানত!। 

দিবাদি* আত্মনে” অক” অনিট,। লট, বিস্যতে। লোট, বিছ্বত। 

লিট বিবেদ। লঙ অবিগ্চত। লুঙ অবিত্ত। সন্ বিবিৎসতে। 

বিদ-_ও সখাগ্স্থভবত॥ & আখ্যান। ৬বাস। ? বাধ, 

স্থর্য, স্থিরতা। ৮জ্ঞান। চুরার্ছি উভয়” সক' সেট, বাস) 

ও স্কৈর্যার্থে অক"। লট, বেদগ়্তিতে। “বেদয়তে শান্ত 

ধীর ধীর শাস্ত্র জানিতেছে, এই স্থলে জ্ঞান অর্থ হইল। 

*বেদয়তে স্বার্থ লোৌকঃ, এই স্থলে “বেদয়তে' অর্থে বলিতেছে, 

বেদয়তে তীর্থে সাধুঠ এই স্থলে বাস অর্থাৎ বাস করিতেছে । 

*বেদয়তে বৃক্ষ, বৃক্ষ স্থির হইয়। আছে। কেহ কেহ এই ধাতুর 

চেতনা অর্থাৎ জ্ঞান অর্থের স্থলে বেদনা এইরূপ অর্থ করিয়া 

থাকেন। “বেদয়তে বৃদ্ধ “ব্যথতে” অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যথিত 

হইতেছে। 
বিদ-_৯ মীমাংসা বিচার। রুধাদি” সক” অনিট,। লট, 

বিস্তে। পবত্তে শান্্রং ধীরঃ? ধীর শান্জ মীমাংসা £বা বিচার 

করিতেছে । লুঙ অবিত্ত। সন বিবিৎসতে। 

পবেত্তিরপং বিদ জ্ঞানে বিস্তে বিদ বিচারণে। 

বিভ্তে বিদি সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে ॥ ( ধাতুগণ ) 

বিদ্ ( পুং') বেত্বি-বিদ-ক্ষিপ। ১ পণ্ডিত। যিনি জানেন । 

ত্বমপ্যদত্রক্তবিশ্রুতং বিভোঃ 

সমাপ্যতে যেন বিদাং বুতুৎসিতম্।”
 € ভাগবত ১৫ ৪০ ) 

'বিদাং বিহ্যাং, (স্বামী) 

এই শব্ধ প্রায়ই কোন শব্ের পরে ব্যবহত হয়। যথা 

শান্তরবিদ, বেদবিদ প্রভৃতি । ২ বুধগ্রহ। (জ্যোতিষ) 

বিদ্র (পুং) বিদ-ক। ১ পত্তিত। ২ তিলকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি”) 

বিদংশ (পুং) বিদস্ততেধনেন বি-দন্শ করণে 
ঘঞু। ১ অপ- 

দংশ, চলিত চাটনি। (রাজনি”) 

বিদক্ষিণ (তরি) দক্ষিপাহীন, দক্ষিণারহিত। 

বিদগ্ধ (ব্রি) বি-দহ-ক্ত। ১ নাগর। (ত্রিক/”) রুসিক 

রসজঞ। ২ নিপুণ, চতুর । ৩ পণ্ডিত, পটু। 



বিদগ্ধ 

শ্লিগ্ং ন মুখং নাঙগং ন পক্ষতী চরণাঃ পরাগেণ। 

অম্পৃশতেব নলিস্ত! বিদগ্ধমধুপেন মধু পীতম্ ৪” (আধ্যাসপ্ত ৫৬) 

বিশেষেণ দগ্ধঃ। ৩ বিশেষরূপে দঞ্জ। . 

“শোফয়োরুপনাহস্ত কুধ্যাদামবিদগ্ধয়োঃ। 

, অবিপ্ধঃ শমং যাতি বিদপ্ধঃ পাকমেতি চা (ন্ুত্রুত ৪1১) 

৪ লবুরোহিষ ভৃণ। ( বৈদকনি? ) 
বিদগ্ধতা (ত্ত্রী) বিদন্ত তাবঃ তল্টাপ,। বিদগ্ধের ভাব বা 

ধর্ম, পাঙিত্য। 

বিদগ্ধমীধব, গ্রন্পপগোস্থানীক্কৃত সপ্াঙ্ক নাটক। এই নাটক 

১৫৪৯ খুষ্টাবধে রচিত হয়; ইহাতে রাধারুষ্ণের লীলা! ও প্রেম- 

ভাব বর্ণিত আছে। 

বিদগ্ধবৈদ্য, যোগশতক নামক বৈগ্ঠকগ্রস্থ রচক্সিতা । 

বিদগ্ধী (তরী) বিদগ্ধ-টাপ,। পরকীয় নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা 

ভেদ। যে পরকীয়া নায়িকা বাক্চাতুরীযুক্ত! হয়, তাহাকে 

বিদর্থী কছে। এই বিদপ্ধা নায়িক! দ্বিবিধা বাগরবদগ্ধা ও 

ক্রিয়া বদঞ্ধা ৷ বাগ.বিদপ্ধ। যথা 

প্নিবিড়তমতমালমল্লিবন্গী বিচকিলরাজিবিরাঞ্জিতোপকণ্ঠে। 

পথিক সমুচিতন্তবাস্থ তীব্রে সবিতরি তত্র সরিত্তটে নিবাসঃ ॥” 

ক্রিয়্াবিদগ্ধ। যথা-- 

প্দীসায় ভবননাথে বদরীমপনেতুমাদিশতি।” ( রসমঞ্জরী ) 

'ভীরতচন্দ্রের রসমপ্ররীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। 

শবিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলট! মুদিত]। 

পরকীয়া নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা ॥ 

বিদগ্ধ দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে। 

কথ। গুনি কা্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে ৪” 

বাগ.বিদপ্ধার লক্ষণ যথা-- 

চির পরবাসী স্বামী, বিরহে কাতর! আমি, 

বসস্তে মাতিল কাম কেমনে বা! থাকিব। 

প্রভুর কুন্ুমোন্তান, বড় মনোহর স্থান, 

মন্ুষ্ের গম্য নছে সেই স্থানে যাইব ॥ 

ডাকে পিক আকুল, ফুটে নানাঞাতি ফুল, 

গাইয়। প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব। 

করিতে আমার তৰ, হইবে যাহার সব, 

সেই বধূ তারে দ্রেখ৷ সেইখানে পাইব ॥” 

ক্রিয়াবিদগ্ধার লক্ষণ যথা 

“সুখে শুয়ে পতি আছে, রামা বসে তার কাছে, 

ইশারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল। 

বাম বলে হোল দায়, পাছে পতি টের পায়, 

ম! দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥ 

| 

বদনাম 

কোকিল ডাকিছে হোর,। কামভয়ে পাছে মোর, 

্রাস্ত হয়ে নিদ্রা যাও বল্যা চক্ষু ঢাকিল। 

জাগ্রত আমার প্পরিষ়্, কেন ডাক বনপ্রিয়, 

আর কি তোমারে ভয় বল্য। ছুই রাখিল ॥” 

(ভারতচন্ত্র রসমঞ্জরী ) 

বিদগ্ধাজীর্ণ (ব্লী ) অজীর্ঘরোগতেদ। পিত্ত হইতে এই রোগের 

উৎপত্তি হয় এবং ইহাতে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চছা, পিত্তজগ্ক। পেটের 

ভিতর নান৷ প্রকার বেদনা, চোয়! ঢেকুর উঠা, ঘর্ম, দাহ প্রভৃতি 

লক্ষণ দেখ! যায়। 

*বিদগ্ধে ভ্রমতৃগৃর্ছ। পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ। 

উদ্গারশ্চ সধমান্ঃ ম্বেদো দাহম্চ জায়তে | 

( মাধব নি”) 

পথ্য,_লঘুপাক প্রব্য, অতিপুরাতন সুশ্ম শাঁলি-তুলান, 

খৈএর মণ্ড, মুগের যুষ, হরিণ, শশ ও লাব ( লাউয়া পাখী) 

মাংসের যুষ, ক্ষুদ্র মত্ত, শালিঞ্চ শাক, বেত্রাগ্র, বেতোশাক, 

ছোটমূলা, £লশুন, পাঁকা চাল কুমড়া, কাঁচা কলা, সজিন।- 

ফল, পটোল, কচি বেগুন, জটামাংসী, বালা, কাকরোল, 

করোলা, বৃহতী, আমাদা, গাঁধালিয়া, মেষশূঙ্গী, আমরুল, শুণুনি- 

শাক, আমলকী, নারজগালেবু, দাড়িম, যব» ক্ষেতপাপড়া, অন্্র- 

বেতস, জামিরলেবু, গোড়ালেৰু, মধু$ মাখন, দ্বত, তক্র, কাজি, 

কটুতৈল, হিঙ্গ, লবণ, আদা, যমানী, মরিচ, মে, ধনিয়া, জীরা, 

সস্ভোজাত দধি, পাপ, গরম জল, ঝাল এবং তিক্তরস। 

অপথ্য,_মলমুত্রীদির বেগধারণ, আহারের কাল উত্তীর্ণ 

হইলে আহার করা, অত্যন্ত ক্ষুধায় অল্প পরিমাণে খাওয়।, তুক্ত- 

দ্রব্য পরিপাক ন। হইতে হইতে পুনরায় ভোজন করা, রাত্রি- 

জাগরণ, শোণিত আ্রাব, শমীধান্ত ( মাষকলায়াদি ), বৃহৎ মতণ্ত, 

মাংস, পুঁইশাক, বেণী পরিমাণে জল খাওয়া, পিষ্টক ভক্ষণ, সকল 

রকম আলু, সগ্থঃপ্রহ্থত গাতীর হঞ্ধ ( আতুড়ে দুধ ), নু দুধ, 

অত্যন্ত ঘন আটা দুধ, ছানা, খাড়, গুড় প্রভৃতির পানা» তাল- 

শান বা তালের আটির শাস, স্নেহ দ্রব্যের অত্যন্ত নিষেবন, নানা 

রকমে দুধিত জল পান করা, সংযোগবিরুদ্ধ (ক্ষীর মত্ন্তাদি), দেশ 

ও কালবিরুদ্ধ (উষ্ণ উষ্ণ, শীতে শীত) অন্পপানাদি, আশ্বানকারক 

ও গুরুপাক জিনিষ এবং বিরেচক পদার্থ। কিন্ত আবার মু 

বিরেচক অর্থাৎ হরীতকী প্রভৃতি ইহাতে উপকারী । 

[ ইহার চিকিৎসা অগ্নিমান্দ্য শব্দে ভর্টব্য ] 

বিদদ্ধীনদৃ্ট (স্ত্রী) চক্ষুরোগবিশেষ, ছৃষ্টিগতরোগ । অত্য্ত 

অন্নসেবন হেতু দূষিত রঞ্ এবং বাতাদি দৃষ্িক্ষেত্ে সঞ্চিত হইয়া 

চক্ষুকে অতিশয় ক্লিন ও কও,ুক্ত ঃ ঘাট 

বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। (ৰা ১ 9150101 111//8২, 
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তৃপদনহনাশদানদোধৈ? সাতৈর্ধা দৃষটিয়াচিতা । 

সররদকও কলুধা বিদস্কােন সা স্বৃতা 1” 

( বাগৃতট উস্থা” ১২?) | নেত্ররোগ দেখ ] 

বিদপ্ড (পুং) রাজপুজঙেদ । (ভারত আদিপর্ত্ব )
 

বিদখ (পুং ) বেস্তীতি বিদ (রুবিদিত্যাং ডিৎ। উণ২৩/১১৬ ) 

ইতি অখ, অন তিখ। ১ যোদী। ২কৃতী। (নেদিনী) 

৩ ষজ্ত। ( দির্ঘস্ট, ৩১৭ ) 

(ত্রি)৪ বেদিতব্য'। (খক ৩৩৭৭) ৫ রাজতেদ । (ধক ৫1৩৩৯) 

বিদথিন্ (পুং ) খধিভেদ । ( খাক্ ৫২৯১১) 

বিদথ্য (ত্রি)য্ঞার্থ। 
“সাদন্যং বিদধ্যং সভৈষং” ( খকু ১৯১২০ ) 

বিদথ্যং বিদস্তেযু দেবানিতি বিদথা যজ্ঞাঃ, তদহ্ং, দর্শপূর্ণ- 

মাসারদিাগামুষ্ঠাৰপ রমিত্যর্থ2 € সায়ণ ) 

বিদদশ্ব (পুং) বিপ্রতেদ। | বৈদদস্থি দেখ] 

বিদদ্বস্র (তরি) জ্ঞাপিত ধনযুক্ত। 

“মতিমচ্ছ! বিদদ্বন্ুং গিরঃ” ( খক্ ১৩৬ ) 

পবিদদ্বস্থং বেদয়স্তিঃ স্বমহিম প্রথ্যাপকৈর্বস্থাভিধ নৈধুক্তিং, বিদ- 

জ্ঞানে ইতান্মীদস্তর্ভাবিপ্যর্থাৎ শতৃপ্রততায়ান্তে বিদন্তি ওঁদাঁধ্যাতিশয়- 

বত্তয়া! জ্ঞাপয়স্তি বুনি ধনানি যং স বিদদ্ষম্ঃট ( সায়ণ ) 

বিদভূৎ (পুং) খবিতেদ। | বৈদভৃত দেখ । ] 

বিদর (র্লী)বিদীধ্যতীতি বি-দ-অচ১। ১ বিশ্বসারক। চলিত 

ফনীমনসাঁ । ( শব্দচক্িক। ) (ক্রি) ২ বিদীর্ণ 

“অক্বৃক্ষোপলা ছিদ্রা লতিকা বিদরা স্থির 

নিঃশর্করা চ নিঃপক্কা সাঁপসারা চ ৰাঁরিতৃঃ ॥* 

( কামনকীরনীতিসা” ১৯১ ) 

( পুং) বি-দ (খঙম্োরপ | পাঁ ৩৩1৫৭ ) ইতি অপ.। 

ওবিদরণ, পাটন, বিদারণ । পর্য্যার-স্,টন, বিদারণ। শেবরত্বা”) 

৪ অতিভয় । 

বিদর (বিদার), দাক্ষিণাত্যের নিজামাধিকৃত হায়দরাবাদ 

রাজের একটা নগর। হায়দরাবাদ রাজধানী হইতে ৭৫ মাইল 

উত্তরপশ্চিমে মঞ্জেরানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত । অক্ষ ১৭৫৩ 

উঃ এবং জ্রাথি” ৭৭৩৪4পৃঃ | অনেকের মনে ৰিশ্বীস প্রাচীন 

বিদর্ভ জনপদের শব্দশ্রুতি আজিও বিদর শবে প্রতিধ্বনিত। 

প্রত্বতত্ববিদের ধারণা, সমগ্র বেরাররাজ্য এক সমর বিদর্ত রাজ্য 

নামে উল্লিখিত হইত। কিন্ত সেই সময়ের বিদর্ভ রাজধানী 

পরে লৌকিক বিদর ( বিদর্ড ) প্রয়োগে “বিদর' গ্রামপ্রাপ্ত হুইয়া 

ছিল কি না বলা বায় না। ্ 
এক সঙ্য়ে বাঙ্গণীরাগণ এই নগরে রাব্বপাট স্থাপন 

করিয়াছিলেন । খৃষ্টায় ১৬ শভাবের মধ্যড়ীগ পর্যন্ত এই 

[ &৫৬ ] 

রাজধানীতে থাকিয়া তাহার! শীসনদণ্ড পরিচালিত করেন । 

_ এই নগরের চারিপার্থে বিস্তৃত গ্রাটীর আছে। এখন তাহা 

সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থায় পতিত । প্রা্চীরোপরিস্থ একস্থানের বপ্র- 

দেশে একটা ২১ ফিট দৈর্ঘ্য কামান বিস্তমান রহিয়াছে । 

এতক্িল্ল নগরমধ্যে ১০* ফিট, উচ্চ একটা শ্তত্ত (1010876 ) 

এবং দক্ষিণপশ্চিমভাগে কত্তকগডলি জমাধিমন্খির আজিও 

| ছৃটিগোচর হয়। 
ধাতবপাত্রাদি নিশ্মীণের জন্য এই স্থান বিলেষ প্রসিদ্ধ। 

এখানকার কারীগরেরা' তাঅ, সিসক, টিন্ ও রঙ্গ মিশ্রিত করিয়। 

ৰ একরপ সুন্দর ধাতু প্রস্তত করে এবং উহা স্বারা তাহারা নানা 

| 
প্রকার সুচিত্রিত বাসন গড়ে । কথন কখন এ সকল বাসনের 

ভিতরে তাহারা রূপার বা সোণার তাক বা কলাই করিয়া দেয় । 

বিদারের এই বানের ব্যবসা এখন উত্তরোত্তর কমিয়া 

 আসিতেছে। 

 বিদরণ কৌ) বি-ৃ-লুউ, | ১ বিদার,ভেদ করা । ২ মধ্য ও অস্ত- 

শব্দ পূর্বে থাকিলে সূর্য্য বা চন্্রগ্রহণের মোক্ষের নামাস্তরদ্বয়কে 

বুঝায় অর্থাৎ মধ্যবিদরণ ও অস্তবিদরণ বলিলে,সূর্ধ্য ও চক্্রগ্রহণের 

মোক্ষের দশটী নামের মধ্যে এই হুইটীও পড়ে। গ্রহণের মোন্ষ- 

কালে প্রথমে ম্ধাস্থল প্রকাশিত হইলে তাহাকে “মধ্যবিদরণ” 

মোক্ষ বলে। ইহা সুচারু বৃষ্টিপ্রদ ন! হইলেও সুতিক্ষপ্রদ, কিন্ত 

প্রাণিগণের মানসিক কোঁপকারক। আর মুক্কিসয়ে গৃহীত- 

মণ্ডলের শেষ সীমায় নির্মলতা ও মধ্যস্থলে অন্ধকারাধিক্য 

থাকিলে তাহাকে “অস্তবিদারণ* মোক্ষ বলে। এরূপ ভাবে 

মুক্তি হইলে মধ্যদেশের বিনাশ ও শারদীয় শত্তক্ষয় হইয়া 

থাকে। * (বৃহতৎসংহিতা ৫1৮১,৮৯,৯০।) ৩ বিদ্রধিরোগ । 

বিদর্ভ €পুংজ্ত্রী) বিশিষ্টা দর্ভাঃ কুশা যন্ত্র, বিগতা দর্ডাঃ কুশা যত 

ইতি বা। ১ কুঙ্িননগর, আধুনিক বড়নাগপুর। (হেম) 

“স জয়ত্যরিসার্থসার্থকীরুতনামা কিল ভীমতৃপতিঃ। 

যমবাপ্য বিদ্ভ্ভূঃ প্রভূং হসতি গ্যানপি শক্রতর্তুকাম্ ॥” 

( নৈষধপূ” থ” ২) 

শবিগতা দর্ভা যতঃ* এই বুাৎপত্তিমূলক কিন্বদস্তী এই যে, 

শী টিটি পপ পপ পপ স্পা সাপপপকপরস্পাস্পািশেপা সাপ াাশ্াজাতিসিনাটাি 222 

* “হনু-কুক্ষি-পারুতেদাদ্দিদ্িঃ সংছর্দনঞ্চ জরণঞ্চ। 

মধ্যান্তয়োশ্চ ধিদরণমিতি দশ শশিনুর্ধায়োর্মোক্ষাঃ 1৮১ 

গং না ও এ গং গা 

মধ্যে যদি প্রকাশঃ প্রথমং তন্সধ্যবিদরণং না । 

অস্ততঃকোপকরং গ্তাৎ সুতিঙ্দদং নাতিবৃ্টিকয়ং ॥৮৯ 

পর্যাস্তেযু ধিম্লত। বহুলং মধ্যে তমো হস্ত বিদরণাখ্য:। 

মধাখ্যদেশনাশ: শারাশম্যক্ষাশ্চাপ্মিন্ ॥৯* (রুহৎসংহিত| ) 



যেন এদেশে আর কুশা না জন্মে। 

কেহ কেহ বলেন, বিদর্ভদেশের নাম বেরার। বিদর নগর 

হইয়াছে। 

“একো যযৌ চেত্ররথ গ্রদেশান্ 

সৌরাজ্যরম্যানপরো! বিদর্ভান্।” (রঘু ৫1৫*) [বেরার দেখ] 
২ শ্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ। জ্যামঘরাজার পুত্র, ইহার মাতার 

নাম শৈব্যা। কথিত আছে,এই রাঞ্জার নামকরণেই বিদর্ভনগ্ধীর 
প্রতিষ্ঠা হয়। কুশ, ক্রথ, লোমপাদ প্রভৃতি ইন্টার পুত্র। 

“তন্যাং বিদর্ভোজনয়ৎ পুত্র নায়া কুশক্রথো। 

তৃতীয়ং রোমপাদঞ্চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥* ( ভাগবত ৯1২৪১) 
৩ মুনিবিশেষ। 

প্দ্বৈপা়নে! বিদর্ভশ্চ জৈমিনিমাঠরঃ কঠঃ।” (হরিবংশ ১৬৬৮৪) 

বিদ্ভাকৌপ্ডিন্য (পুং) বৈদিক আচাধ্যভেদ। 
(শতপথত্রা” ১৪।৫।৫।২২) 

বেরাঁরের অন্তর্গত বলিয়া সমস্ত দেশই “বিদর্ভ' নামে বিখ্যাত | বিদর্ব। (ত্রি) ফণাহীন সর্প। (শাহ্ধা* গৃ” ৪1১৮) 
বিদশিন্ (ব্রি) সর্ববাদীসম্মত। 

বিদল (পুং ) বিঘা্টতানি দলানি যন্ত। ১ রক্তকাঞ্চন। ( শবর* ) 
২ পিইক। (শবচ*) (ক্লী)৩ দ্বিদল, দ্বিধাকৃত কলান্াদি, 
চলিত দালি। 9 স্থুবর্ণা্দির অবয়ববিশেষ। ৫ দাড়িম্ববীজ, 
ডালিমের দানা । ৬ বংশাদিরকূত পাত্রবিশেষ। (ভরত) 

৭কলায়। ৮ রুটি। ৯বিকসিত। ১* দলহবীন, দল- 
শূন্য । (স্ত্রিয়াং টাপ, ) ১১ ধ্রিবুৎ, চলিত তেউড়ী। (রাজনি* ) 
১২ পাওশূন্ত। | 

£বিশীর্ণা বিদলা হম্বা! বক্র! স্কুল! দ্বিধাকৃতাঃ। 

কমিদষ্টাশ্চ দীর্ঘশশ্চ সমিধে! নৈব কারয়েৎ॥” ( তন্ত্র) 

৪ দ্বম্তমূলগত রোগবিশেষ। দস্তে বা! দস্তমাংসে (মাড়িতে ): বিদলন (ক্লী) ১ মর্দন কর!, মাড়াই করা । ২ ছিন্ন ভিন্ন বরা। 
কোনরূপ আঘাত লাগিয়! মাড়ি ফুলিয়া উঠিলে ব! দস্তবিচলিত 

হইলে বিদর্ভ রোগ বলে। ( বাগ্ভট )[ মুখরোগ দেখ ] 

প্রৃষ্টেষু দস্তমাংসেষু সংরস্তে! জায়তে মহান্। 
বশ্মিংস্চলস্ত দস্তাশ্চ স বিদর্ডোহভিঘাতজঃ ॥” বোগ্ভট উদস্থা”) 

বিদর্ভজ। (ভ্ত্রী) বিদর্ভে জায়তে ইতি বিদর্ভ-জন-ড টাপ্। 
কগন্তযপত্বী। পর্যায়--কৌশীতকী, লোপামুদ্রা ৷ (ত্রিকাণ্ডশেষ) 

২ হময়স্তী। 

“ধৃতলাঞ্ছনগোময়াঞ্চলং বিধুমালেপনপ্রাস্তরং বিধিঃ। 

ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ডজানননীরাজনবদ্ধমানকম্ ॥” 
( নৈষধ পৃ” খ* ২) 

ও রুক্সিণী। 

বিদর্ভরাঞ্জ (পুং ) বিদর্ভাণাং রাজা (রাজাহঃসবিভ্যষ্টচ। পা 
৫181১ ) ইতি সমাসান্তষ্টচ্। ১ বিদর্ভদেশাধিপতি, ভীমরাজ। 
*স্থরোপতপ্তোহপি ভূশং ন স প্রভুবিদর্ভরাজং তনয়ামযাচত | 

তাজস্ত্যহথন্ শর্শ চ মানিনো বরং ত্যজন্তি ন ত্বেকমযাচিতব্রতম্ ॥” 
( নৈষধ পৃ থ* ১1৫০) 

২ চম্পূরামার়ণ প্রণেতা ॥ 

বিদর্ভম্ত্ৰ (ত্ত্রী) বিদর্ভন্ত স্তর রমণী । দময়স্তী। 
*বিদর্ভনু নুস্তনতুঙ্গতাণ্য়ে, ঘটানিবাপশ্তদলং তপস্ততঃ।” 

( নৈষধ পৃ" খ* ১ সর্গ ) 
বিদর্ভাধিপতি (পুং) বিদর্ভাণামধিপতিঃ। কুগ্ডিনপতি, 

রুক্মিণীর পিত। তীম্মকরাজ । 

“তং বৈ বিদর্ভাবিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিবাস্ত চ। 

শিবেশয়ামাস মু! কল্পিতান্যনিবেশনে 8” (ভাগবত ১৭)৫৩।১৬) 

১৪ 

বিদলিত তরি) ১ মন্দিত। 

বিদাদ্, 

বিদান 
১৪৩ 

৩ ভেদ করা। 

“নখবিদলনাদিন। ত গুলনিষ্পত্তিঃ |” ( সর্বদর্শনস” ১২৩1৯) 

বিদলান্ন (ক্লী) ১ পৰ্দালি, চলিত রান্ধ! দাল। ২ যব, গোম, 
ছোলা, মাষ, মুগ, অরহর, বনমুগ, কুল (কুলথি কুলাই ), 
মঙ্গর, ব্রিপুট ( থেশারি ), নিষ্পাবক (শিশ্ষি, শিম ), মটর 

প্রভৃতি। (অত্রি) [ইহার গুণ স্ব শ্য পর্যায়ে জষ্টব্য ] 
“ববগোধূমচণকা! মাষে। মুদগাড়কৌ তথা । 
মকুষ্টকঃ কুলখশ্চ মহ্রন্তিপুটন্তথ| । 

নিম্পাবকঃ কলায়শ্চ বিদলাননং প্রকীর্তিতং ॥” অব্রিস* ১৫অ) 

২ চূর্ণাককুত। ৩ বিদারিত। 
৪ বিকাসিত। (ক্লী) £ মজ্জরক্ঞপরিপ্লত সচ্ছোত্রণ, মজ্জা ও 

রক্তাদি জড়িত কাটা ব৷ থেত.লান ঘা ।(বাগৃভট উ“ স্থা” ২৬ অণ্) 
বিদলীরুত (ক্রি) চূর্ণিত। 
বিদশ (ত্রি) বিগতা দশা যন্ত (গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্ত ইতি 

গৌণত্বান্ক,নবত্বমূ। পা ১২1৪৮) দশাবিহীন। যে কাপড়ের দশা ৰা 
এড়োর ছই দিকের এলো স্থতা নাই। 

“নচ কুর্্যা্বিপর্ধ্যাসং বাসসোনপি ভৃষণে। 
বর্জযঞ্চ বিদশং বস্ত্রমতাস্তোপহতঞ্চ বং” (মার্ক' পৃ ৩৪1৫৪) 

বিদা (স্ত্রী) বিদজ্ঞানে (বিদ্তিদাদিত্যোহঙ। পা! ৩৩১০৪) 

ইত্যঙ, টাপ। জ্ঞান, বুদ্ধি। (মেদিনী ) 
ভবিষ্যপুরাণবর্ণিত শাকন্ধীপিত্রাঙ্মণদিগের বেদগ্রন্থ। 

বর্তমান সময়ে বেন্দিদাদ নামে প্রসিন্ধ। কোন কোন গ্রন্থে 
*বিছুদ্” প্রামাদিক পাঠও পাওয়া বায়। ( ভবিষ্যপুণ ১৪*অণ) 

(ক্লী) বিভাগ করিয়া দেওয়া । (শতৃপথব্রাণ ১৪৮।৭১) 



বিদায় (পুং) বিগতো দায়ঃ সাক্ষাৎ, করণাদিরূপমৃণং যেন। 

১ বিসঞ্ভন। ২দান। ৩ গমনানুমতি। যাইবার অন্থুমতি। 

“ক্ষণ ব| চম্পকবনং গচ্ছ ব| তিষ্ট সুন্দরি! 

ক্ষণং গৃহঞ্চ যাস্তামি বিশিষ্টং কাধ্যমস্তি মে। 

বিদায়ং দেহি সংপ্রীত্যা ক্ষণং মে গ্রাণবল্লভে ॥” 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুণ ) 

বিদায়িন (ত্রি) বিদাতুং শীলং যন্ত বি-দা-ণিনি। ১ দানকর্তা। 

২ বিধায়ক, নিয়ামক। 

"্বিশ্বনাথায় বিশ্বস্থিতিবিদায়িনে”। ( শত্রপীয় ১১) 

বিদায্য (ত্রি) বেত্তা, যিনি জানেন। পন মত্ত্ো যস্তা নকি- 

বিদাষ্য১” (খক ১৯২২৫ ) “বিদাষ্যঃ বেত” (সায়ণ ) 

বিদ্রার (পুং) বি-দৃ-ঘঞ। ১ জলোচ্ছাস। ২ বিদ্বারণ। 

৩যুদ্ধ। ( হেম) 

বিদারক (পুং) বিদৃণাতি জলযানার্দীতি বি-দৃ-ল। ১ জল 
মধ্যস্থিত তরুশিলার্দি, জল মধ্)স্থিত বৃক্ষ বা পর্বত । পধ্যায় 

কুপক। ২ জলবদ্ধক, শু নগ্যাদিতে জলাবস্থানার্থ গণ্ভ। 

(ক্লী)ও৩বজ্তক্ষার। (রাজনি” ) 

(ত্রি) ৪ 'ব্দারক, বিদারণকর্তী। 

বিদারণ (ক্লী) বি-দু-ণিচ, ভাবে লুটি। ৯ বিড়ম্ব। ২ বেধন, 

ভেদন। ৬ মারণ, হনন। (শব্দরত্বা”) 

(পুং) বিদাধ্যতে শত্রবোহশ্মিঙ্সিতি বি-দৃ-পিচ লট, । ৪ যুদ্ধ। 

বিদারয়ত্তীতি বি-দৃ-ণিচল্যু। ৫ বিদারক, বিদারণকারী। 

“তস্যাত্বজে। মহাবীধ্যো। বভুবাতিবিদারণঃ |” 
( মার্কগেয়পু” ২২ ) 

বিদারি[কা] স্ত্রী) গৃহের বহিাগের আগ্িকোণস্থিতা ডাকিনী- 

বিশেষ। (বুহতৎস” ৫৩৮৩) 

বিদারিকা (রী) বি-দৃ-ণিচ-ঘুল্টাপি অত ইত্বং। ১ শালগণী। 
( শবারত্বাণ ) ২ গাস্তারীবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি?) 

৬াবদারী। 

বিদারিগন্ধ! (ত্র) ক্ষুপবিশেষ। শালপণী। (101754001)) 

68091108110) | 

বিদারিন্ (ব্রি) বি-দূ-ণিনি। বিদারণকর্তা। 

বিদারিণী (স্ত্রী) বিদারিন্ ভীষ,। ১ কাগ্রী। ২ বিদারণকত্তু।। 

বিদারী (স্ত্রী) বিদারয়তীতি বি-দ-ণিচ, অচ. গৌরাদিত্বাৎ 

ভীষ। ১ শালপণী। ২ ভূমিকুম্মা্ড। পধ্যায়_ক্ষীরশুরা, ই্ষু- 

গন্ধা, ক্রোস্রী, বিদারিক|, স্বাছুগন্ধা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিক।, 

বৃষ্যকন্দা, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুম্মাণ্তী, স্বাহ্ুলত, গঞেষ্টা, 
বারিবল্লত! ও গন্ধফল! । গুণ-_মধুর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, অশ্র- 

পিত্বনাশক, কফকা এক, পুষ্টি, বল ও বীধ্যব্্ধক। (রাজনি”) 

পপ শি লা? শীাঁিশী এপাশ শিপাসাসসিসপা 

৩ অষ্টাদশ প্রকার করোগের অন্তর্গত রোগবিশেষ। 

ইহার লক্ষণ__ 

"সদাহতোদং শ্বযথুং সুতামমন্তর্গলে পুতিবিশীর্ণমাংসং। 

পিত্বেন বিষ্থাস্বদনে বিদারীং পার্শ্ব বিশেষাৎ স.তু যেন শেতে ॥” 

(ভাবগ্রকাশ গলরোগাধি” ) 

পিত্তের প্রকোপ হেতু গলদেশে ও মুখে তাত্রবর্ণ, দাহ 

ও সুচিবিদ্ধাবৎ বেদনাধুক্ত শোথ হয়। উহা হইলে হুর্নযুন 

পচামাংস থসিয়৷ পড়ে, এই রোগের নাম বিদারী। রোগী 

যে পার্থে অধিক শয়ন করে, সেই পার্খে এই রোগ 

উৎপন্ন হয়। [ গলরোগ শব্ধ দেখ ] 

৪ ক্ষুদ্ররোগভেদ, চলিত কাকবিড়ালী। . 
ইহার লক্ষণ_যে রোগে কক্ষে ও বজ্ষণ-সম্ষিতে ভূমি- 

কুন্মাণ্ডের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট অথচ কৃষ্ণবর্ণ গীড়ক৷ (উৎপন্ন হয়, 

তাহাকে বিদারী বা বিদারিক কহে। এই রোগ ত্রিদোষ 

হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ইহার চিকিৎ্সা,-এই রোগে প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্ত 

মোক্ষণ বিধেয়। ইহা পাকিলে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ব্রণরোগের 

ন্যায় চিকিৎসা! করিবে। (ভাবপ্র” ক্ষুদ্ররোগাধি” ) 

প্রবাদ আছে যে, ইহা একটি হইলে উপরি উপরি ৭টা 

হইয়া থাকে। 
৫ কর্ণরোগভেদ। (বাভট উ” ১৭ অ*্) 

৬ প্রমেহরোগের পীড়কাবিশেষ। (ন্ুশ্রুত নি ৬ অপ) 

৭ সুবর্চলা। ৮ বারাহীকন্দ। ৯ ক্ষীরকাকোলী। 
১০ বাভটোক্ত গণবিশেষ; এরওমুল, মেষশূ্সী, শ্বেতপুনন বা, 

দেবদারু, মুগানী, মাষাণী, আলকুশী, জীবক, শালপান, চাকুলে, 

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, অনস্তমূল ও থানকুনী এইগুলিকে 

বিদাধ্যাদিগণ বলে। গুণ, হৃদয়ের হিতজনক, পুষ্টিকারক, 

বাতপিত্তনাশক এবং শোষ, গুল, গাত্রবেদনা, উ্ধশ্বীস ও কাস- 

প্রশমক | (বাগ্ভট স্থ সা? ১৫) 

বিদারীকন্দ (পুং) ব্দারী, ভূমিকুম্মা্,। (রাজনি”) 

বিদারীগন্ধা (স্ত্রী) বিদাধ্যা ভুূমিকুম্মাগুস্যেব গদ্ধো যস্যাঃ। 

১ শালপণা। ২ স্ুশ্ষতোক্তগণ বিশেষ) শালপান, ভূঁই- 

কুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমুলী, 

অনস্তমূল, শ্তামালতা, জীবস্তী, খষভক, মুগানী, মাধাণী, বৃহতী, 

কণ্টকানটী, পুনর্নবা, এরগুমূল, গোয়ালিরালত!, বৃশ্চিকালী ও 

আলকুনা এইগুলি বিদারীগন্ধাদিগণ। গুণ-_বায়ুপিত্নাশক, 

শোষ, গুন, গাত্রবেদনা, উর্ধখবীস ও কানে হিতকর। 
( সুশ্রতন্ ৯ অ?) 

বিদারীগদ্ধিকা। . স্ত্রী) বিদারীগঞ্। |. 



বিদীধিতি 

বিদারীদয় (পুং) কুম্মা্ড ও তৃমিকুন্মীণ্ড, কুমড়া ও ভূঁই- 
কুমড়া । ( বৈস্তকনি”) 

বিদারক (পুং) ১ ক্রকচপাদ, কৃকলাস। (হারাবলী ) 

বিদাসিন্ (তরি) দন উপক্ষয়ে বি.দস ণিনি। উপক্ষযযুক্ত, 

«অবতার! হসংখ্যেয়া হরে; সত্বনিধেধ্িজাঃ। 

যথাবিদানিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্থ্যঃ সহ্ত্রশঃ ॥” 

( ভাগবত ১৩২৬ ) 

'অবিদাসিন: উপক্ষয়শূন্তাৎ, (স্বামী ) 

বিদাহ ( পুং) বি-দহ-ঘঞ২। ১ পিতজন্ত রোগ। ২ পিতজন্য 

জাল! । ৩ করপাদাদির দাহ, হাত ও পার আল! । (ভাবপ্র-) 

বিশেষরূপ দাহ, অতিশয় জাল! । 

বিদাহক (তরি) দাহজনক। বিদাহু-স্বার্থে কন্। বিদাহ। 

বিদাহবৎ (ব্রি) বিদাহে বিদ্চতেহস্য মতুপ, মস্য ব। বিদাহ- 

যুক্ত, বিদাহবিশিষ্ট, জালাযুক্ত। 

বিদাহিন্ (রী) বিদহতীতি বি-দহ-ণিনি। ১ দাহজনক দ্রব্য, 

যাহাতে দাহ জন্মায়। 

(ব্রি) ২ দাহজনক মাত্র । 

“কট ম্ললবণাত্যুষততীক্ষরক্ষরিদাহিনঃ | 

আহারা রাজসসোোষ্ট। দুঃখশোকা ময় প্রাঃ ॥” গৌতা ১৭1৯) 

বিদিকৃচঙ্গ € পুং) হরিদ্রাঙ্গ পক্ষী, চলিত হরিয়াল বা কৃষ্ণ- 

গোকুল। ( শব্চ? ) 

বিদিত (ত্রি) বিদ-ক্ত। ১ অবগত, জ্ঞাত। ২ আর্থত। 

৩ উপগম। বিদিতং জ্ঞানমস্যান্তীতি অশ আদিত্বাদচ,। 

(পুং) ৪ কবি। « জ্ঞানাশ্রয়। 

“স বর্ধিলিঙ্গী বিদ্িতঃ সমীযযৌ” (কিরাত ১১) 

বিদিথ (পুং) ১ পণ্ডিত। ২ যোগী। ( শবৰ্রত্বা ) 

কোন কোন মেদিনী ও শব্গরত্বাবলীতে বিদিথ স্থলে “বিদথ' 

পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিদ্দিশ, (স্ত্রী) দিগত্যাং বিগতা। দিকের মধ্য দিক্, অগ্নি, 

নৈর্ধত, বাধু ও ঈশান কোণ চতুষ্টয়। পধ্যায় _অপদিশ,, 

প্রদিশ, কোণ। (জটাধর) 

“স| দিশো বিদিশো! দেবী রোদসা চান্তরং তয়োঃ। 

ধাবস্তী তত্র তত্রৈনং দদশীনুদ্যত!বুধম্ ॥” (ভাগবত ৪।১৭।১৬ ) 

বিদিশ! (স্ত্রী) ১ পারিপাত্রপর্বতগাদবিনিঃস্যতা নদীভেদ। (মার্ক 

পু” ৫৭1২০) ২ প্রাচীন নগরতেদ। [ ভিলসা দেখ। ] 

বিদীগয় ( পুং ) পক্ষাবিশেষ, শ্বেতবক । € তৈত্তি ম” ৫1৬।২২।১) 

বিদীধয়ু (তরি) ১ বিলম্ব । ২ দীপ্তিশৃন্ত। 

বিদাধিতি (তরি) বিগত দীধিতয়ঃ কিরণানি যন। নির্মযুখ, 

কিরণহীন, রশ্মিবিহীন। 

বিছুর 

প্ুন্মারকূদঘটনিভঃ খণ্ডো নুপহা বিদীধিতিরয়দ: | 

তোরণরূপঃ পুরহাচ্ছত্রনিভে! দেশনাশায় ॥” (বৃহতৎস ৩1৩১) 

বিদীপক (পুং) প্রদীপক, বন্তিকালোক (লন )। "রথে রথে 
পঞ্চ বিদীপকাঃ 1” . (ভারত ছোণপর্ব্ব ) 

বিদীর্ণ (ব্রি) বি-দ্-ক্ত। ব্ৃতবিদারণ, ভিন্ন বা ভেদযুক্ত, 

চলিত যাহা চের! বা ফাড়া হইয়াছে। ২ ভগ্র। ৩বিস্ৃত। 

৪ হত। 
*শ্রান্ধানি নোইধিবুভূজে প্রসভং তনৃজৈ- 
দত্তানি তীর্থসময়েহপ্যপিবস্তিলাম্ু। 
তন্তোদরান্নথবিদীর্ণবপাদ্য আচ্ছণৎ 

তশ্মৈ নমো বৃহরয়েইখিলধন্মগোপ্ডে, ॥৮ (ভাগবত ৭৮৪৪ ) 

*অদ্ধীপে ক্ষিপতী সমগ্তজগততী সন্তোকশো কাঘুধো 

রাঁধা সম্ভ তকাখুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনং । 

যেন স্তন্দননেমনিন্মিতমহাসীমস্তদস্তাঁদিদং 

হা সব্বংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দুরাদবিদীর্ণং ভুবা ॥৮ 

( উজ্জ্বলনীলমণি ) 

বিছ্ু (পুং) বেত্তি সংজ্ঞামনেনেতি বিদ-€ বাহুলকাৎ) কু । 

১ গঞ্জকুস্তদ্বয়ের মধ্যভাগ। (অমর ) ২ অশ্বকর্ণের অবোভাগ । 

শবিছ্মর্বিদুশ্চৈব কর্ণগ্াধঃ ষড়ঙুলে ।* ( অশ্ববৈদ্যক ২৯৪) 

বিদুত্তম ( পুং) বিধাং জ্ঞানিনাং উত্তমঃ | সর্বপ্ত, বিষু। 

( ভারত ১৩১৪৯।১১২) 

বিছুর (ক্রি) বেদিতুং শীলমস্তর বিদ-কুরচ, ( বিদ্িভিদিচ্ছিদে: 

কুরচ। পা ৩২১৬২ ) ১ বেস্তা,জ্ঞাতা, যে জানে । ( অমর ) 

২ নাগর । ৩ ধীর, পণ্ডিত, জ্ঞানী। ৪ স্বনামখ্যাত কৌরবমন্তরী 

ধর্মের অবতারবিশেষ। ধর্ম মাওব্য খধির বাল্যকৃত স্বপ্লাপ- 

রাধে তাহাকে গুরুতর দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে মাওব্য ধমকে 

অভিশাপ দেন বে, তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। এদিকে যখন 

কুরুবংশীয় বিচিত্রবীধ্যের পত্থী কানরাজছুহিতা। অন্থিকা স্বীয় শ্বশ্র 

সত্যব্তী কর্তৃক দ্রিতীয়বার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সহবাসে পুত্রোৎপাপনে 

আরিষ্টা হন, তখন তিনি মহর্ষির সেই রুষ্কবর্ণ দেহ, পিঙ্গলব্ণ 

জটা, বিশাল শ্মশ্র ও তেজঃপুঞ্জ সদৃশ প্রদীপ্ত লোঢনের বিষয় 

ক্পরণ করিয়া স্বয়ং তাহাকে অনহ্মানা! বোধে এক অপ্নরোপমা 

দাপীকে নিজের বেশভুষাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া খষির নিকট 

প্রেরণ করেন। এই দাসীর গর্ভে মহধি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নেব 

রসে ধর্শি মহান্মা বিছুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ- 

নীতি, ধর্দনীতি ও অর্থনীতি |ব্ষয়ে পরমকুশল» ক্রোধলোভ- 

বিঝড্জিত, শনপরায়ণ, এবং যারপর নাই পরিণামদর্শী ছিলেন। 

এই পরিণামধর্শিত গুণে ইনি পাগুবগণকে অনেক [বিপদ হইতে 

উদ্ধার করিয়াছিনেন। ম্হামাতি ভীগ্ম মহীপতি দ্েবকের শু্রাণী- 



বিদুর 

গর্ভসস্তৃত। রূপযৌবনসম্পন্না এক কণ্ঠার সহিত বিছ্ুরের বিবাহ 
দেন। বিছুর সেই পারশবী কন্তাতে আত্মসদৃশগুণোপেত ও 
বিনয়সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করেন। 

যখন ক্রুরমতি দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ই যথাসর্যস্ব 
আত্মসাৎ করিবাল্প মানসে যুধিষ্ঠিরাদিকে ৫গাপনে জতুগৃহ দাহ 
দ্বারা বিনাশ করিবেন মনে করিয়া তাহার্দিগকে ছলনাপূর্ব্বক 

বারণাবত নগরে প্রেরণ করেন; তখন পাগুবেরা কেবল 

মহাপ্রাজ্জ বি্রের পরামর্শ এবং কার্ধ্যকৌশলেই সেই বিপদ 
হইতে মুক্তিলাভ করেন। এ সময় বিছুর যুধিষ্ঠিরকে 

পরামর্শ দেন যে, যেখানে বাস করিবে তাহার নিকটবর্তী চত্ুঃ- 

পার্শবস্থ পথ ঘাট এয়পত্াবে ঠিক করিয়া! রাখিবে, ঘেন ঘোর" 
অন্ধকার রজনীতেও ব্যস্ততা বশতঃ যাতায়াতের কোনয়প বিশ্ব ন! 

ঘটে, আর জানিয়! রািবে যে, রাত্রিকালে সহসা দিঙ.নির্ণয়ে ভ্রম 
জন্মাইলে নক্ষত্রাদি দ্বারাও দিঙনিরূপিত হইতে পারে। এইরূপ 
বহুবিধ সৎপরামর্শ দিয়। পরে তিনি নিজের একজন পরম বিশ্বস্ত 

থনককে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া দেন। খনক ষথাকালে পাওব- 

দিগের অবস্থিতির জন্য কল্পিত জতুগৃহের অভ্যন্তর হইতে শল্লকী- 

গৃহের স্তায় উভয়দিকে নির্গমনপথযুক্ত এক বিবর খনন করে। 

যেদিন এ গৃহ দগ্ধ হয়, সেইদ্দিন সমাতৃক পাণবগণ বিছরের পূর্ব 

পরামর্শান্ুসারে এই গুপ্ত পথাবলম্বনে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। 

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পাগুবের! দ্রৌপদীকে লাভ 
করিয়া সন্ধিনুত্রে ইন্্রপ্রস্থ নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্বক তথায় 

রাজস্য়বজ্জ সমাধানে, অসীম সমৃদ্ধির সহিত যখন বহুল প্রতিষ্ঠা 

লাত করেন, তখন আবার মহাভিমাণী ছুর্যোধন অনুয়াপরতন্ত 

হইয়া পাঁওবদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে রাজ্য- 

অষ্ট ও বিনষ্ট করিৰার মানসে শকুনির প্ররোচনায় দ্যুতক্রীড়ায় 
পরাস্ত করিয়া উহাদ্দিগকে নির্ধ্যাতন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় 

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তত্দ্রপ প্রস্তাব করেন। হৃতরাষ্্র পুত্রের 

অনুরোধে অন্ুরুদ্ধ হুইয়। প্রথমতঃ প্রাজ্ঞপ্রবর মন্ত্রী বিহুরের 

নিকট এবিষয়ের পরামর্শ লিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে রাজনীতি- 

কুশল দূরদর্শী বিছুর একার্য্ে ভাবী মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা 
দেখাইয়া বন্ছবিধ যুক্তি প্রদর্শনে এঁ কার্য হইতে নিরন্ত 
থাকিতে বলেন, কিন্তু হইলে কি হইবে? বিহর মন্ত্রী 
হইলেও তাহার সংপরামর্শ মাত্রই ধৃতরাষ্ট্ী নিজের বিরুদ্ধ মনে 

করিতেন । ন্যায়পরায়ণতার বশবত্তী হইয়া বিুর কখন পাগুবের 
বিপক্ষতাচরপ করেন না, ইহাই মাত্র ইহার কারণ) অতএব 
যৃতরাষ্্র তাহার কোন পরামশ ন! শুনিয়া তাহার অনিচ্ছা মতেই 

দ্যতক্রীড়ার্থ বুধিষ্টিরকে হস্তিনায় আনয়নের জন্য তাহাকে ইন প্রন্থে 
প্রেরণ করিলেন। এই অক্ষক্রীড়ার ফলে পাণুবদিগকে নর্বস্বাত্ত 

[ ৫৬০ 1 বিছুর 

পাওবদিগের রক্ষার জন্ত বতপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করেন, 

কিন্ত তাহাতে কৃতকার্য হন নাই। 

ইহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারস্তে একদিন রাঞ্জিকালে 

ধৃতরাষ্ত্ী অবশ্থস্তাবী মহাসমরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে 

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! বিদ্ুরকে ডাকিয়! বলেন, বিছুর ! আমি 

কেবলই চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি, অদ্য কিছুতেই আমার নিদ্রা 

হইতেছে না; অতএধ যাহাত্তে এক্ষণে আমাদের শ্রেয়োলাত 
হয়, সেই বিষয়ের কথোপকথন কর। ইহার উত্তরে সর্ধার্থতত্ব' 
দরশী মহাপ্রাজ্ঞ বিহুর যে ধর্মমূলক নীতিগর্ভ উপদেশ বাক্য বলিতে 

আরম্ভ করেন, তাহ! শেষ হইতে না হইতেই রাত্রি প্রভাত হয়। 

ইহাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ হওয়ায় এই প্রস্তাবমূলক অধ্যায় 

মহাভারতে প্প্রজাগরপর্বাধ্যায়” বলিয়৷ বর্ণিত আছে। বিছুর 

এই অধ্যায়োক্ত ভূরি ভূরি সারগর্ড উপদেশ দ্বার! স্বার্থলুবন্ধ ধৃত- 
রাষ্ত্রের মন কতকটা নরম করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ককৃতকাধ্য 
হইতে পারিলেন না৷ । ধৃতরাষ্্রী তাহাকে বলিলেন, বিছুর ! 

আমি তোমার অশেষ সদ্যুক্তপূর্ণ উপদেশসমূহ হদয়ঙ্গম করিয়! 

তাহার মন্ার্থ সমস্তই অবগত হইয়াছি, হইলে কি হইবে? 
ুধ্যোধনকে স্মরণ করিলে আমার সকল বুদ্ধির বৈপনীত্য ঘটে ; 

ইহাতে আমি বিশেষ বুঝিতে পারিতেছি যে, দৈৰ অতিক্রম কর! 

কাহারও সাধ্য নহে, দৈবই প্রধান) পুরুষকার নিরর৫থক। 
অতঃপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রাকষ্ণ দূতরূপে হস্তিনায় আদিলে 

দূর্যোধন তাহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন) 

কিন্ত ভগবান্ তাহাতে সম্মত না হইয়৷ বলিলেন যে, প্দুত- 
গথ কাধ্যসমাধাস্তেই ভোজন ও পুজা গ্রহণ করিয়া থাকেন” 

অথবা! "লোকে বিপন্ন হইয়! ব| কেহ গ্রীতিপূর্ববক দিলে, অন্যের 
অন্ন ভোজন করিয়! থাকে” আমার কাধ্যসিদ্ধি হয় নাই, আমি 

বিপন্নও নই বা আপনি আমাকে গ্রীতিপূর্বাক দিতেছেন না, 
অতএব এ ক্ষেত্রে সর্বত্র সমদর্শী পরমধার্ম্িক স্াায়পরায়ণ 

বিশ্ুদ্বাত্মা মহামতি বিহুরের ভবন ভিন্ন অন্তত্র আতিথ্য স্বীকার 

করা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না; এই বলিয়া তিনি 

বিছুরের ভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিহ্র যোগীনছুল ত 

ভগবান্কে স্বগৃহে পাইয়া হষ্টচিত্তে কায়মনরাক্যে সর্বোগকরণ 

দ্বারা যোড়শোপচারে তাহার পুজা করিয়া তাহাকে অতি 

পবিত্র বিবিধ জুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় গ্রদান করিলেন ।৬ 

শসা সপ 

* তত্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে বে, ধিদুয়ের অনুপস্থিত সদয়েই জগবান্ 

ঠাহার আলযে উপস্থিত হন এবং তদীয় পত্কা কর্তৃক ধিশেষরূপে পু্গিত হইয়া 

গৃহে অঙ্ক কোন খাঘ্য ডষ্য ন! থাকায় ততগ্রগড় কদলীফলহ হুধস্িত্ব পরষ 



শী তি শা শিস্টিত 

বৎসর পধ্যত্ত উহা উপভোগ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর 

তৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাহাদের ঘাজ্য শাসিত হয়। এ সময়েও 

মহা'প্রাজ্জ বিছর ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী থাকিয়া তদীম্ন আদেশাছুসারে 

ধর্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য সমুদ্রয় সন্দর্শন করিতেন । মহামতি 
বিছুরের সুনীতি ও সম্ধযবহারে অতি সামান্ত অর্থ ব্যয়ে সামস্ত 

নরূপতিদিগের দ্বারা বনুতর প্রিয়কার্ধ্য স্থুসম্পন্ন হইত। তাহার 
ব্যবহারতত্বের (মামলা মকর্দমার ) আলোচনা কালে তৎকর্তৃক 

অনেক আবদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ হইত এবং অনেক বধার্হ ব্যক্তিও 

প্রাণদান পাইত। শেষাবস্থায়ও তিনি এইক্ূপ বিপুল কীত্তির 

সহিত পঞ্চদশ বর্ষ পধ্যন্ত ধৃতরাষ্্ের মন্ত্রিত্ব করিয়া অবশেষে 

তৎসমভিব্যাহারে বন প্রস্থান করেন। 

একদা ধর্মুরাজ যুধিষ্ঠির জ্যোষ্ঠতাত ধূতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার মানসে তদীয় আশ্রমে গমন করেন। তাহার সহিত 

বিবিধ আলাপের পর, ধর্দরাজ তাহাকে তাহার, স্বীয় 

মাতা কুস্তীর ও জ্ঞোষ্ঠমাত! গান্ধারী, মহাত্মা প্রাজ্ছতম পিতৃব্য 

বিহ্্র প্রভৃতি যাবতীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ধর্ম কর্ম ও তপো- 

হমুষ্ঠানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে কি ন! প্রশ্ন করিলে 

অন্রাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বৎস! সকলেই শ্ববীয় স্বীয় ধর্মকর্ম 
নিরত থাকিয়৷ পরম স্থথে কাঙ্গাতিপাত করিতেছেন, কিন্ত 

অগাধবুদ্ধি বিছুর অনাহারে অস্থিচন্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপো- 
ইনুষ্ঠান করিতেছেন। ত্রাহ্ণগণ কখন কখন তাহাকে এই 

কাননের অতি নিজ্জন প্রদেশে দর্শন করিয়া! থাকেন। উভয়ে 

[ ৫৬১ ] 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে পাঁওবগণ রাজ্য লাভ করিয়া ছত্রিশ 
স্টির, আপনার সহিত্ত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছি” ' বলিয়া 
পুনঃ পুনঃ করুণস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ. করিলে, বিদ্ুর 

সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান 
রহিলেন। তখন ধর্শরাজ যুধি্টির সেই অস্থিচন্নাবশিই মহাত্মা 

ক্ষত্তার সমীপস্থ হইয়া পুনরায় বলিলেন, "আরাধ্যতম ! আমি 
আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকারে 
আমিয়াছি”। ইহাতে বিছর কিছুমাত্র উত্তর প্রত্যুত্তর না 
করিয়া, কেবল একদৃষ্টে স্থিরনয়নে ধর্মরাজের দিকে চাহিয়া 
থাকিয়া! যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাগ 
এবং ইন্জ্িয়ে সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযোজিত করিয়া তীয় দেহ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন । তখন তাহার শরীর কাষ্ঠপৃত্তপিকার গ্তায় স্তব্ধ 

ও বিচেতন হইয়া! সেই বৃক্ষাবলম্বনেই রহিল। এ সময় ধর্মমরাজ 

মুধিষ্ির আপনাকে পুর্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে 

লাগিলেন এবং বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত তাহার 

শরণ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বিছুরের দেহ দগ্ধ করিতে 

উদ্ধত হইলে, দৈববাণী হইল যে, “মহারাজ! মহাত্মা বির 
যতিধর্শ লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি তাহার দেহ ল 

করিবেন না, তিনি সম্তানিক নামক লোক সমুদয় লাভ করিতে 

পারিবেন ; সুতরাং তাহার নিমিত্ত আপনার কোন শোক করাও 

বিধেয় নহে”। ধশ্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া 

বিদ্ুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ববক অদ্ধরাজের 

আশ্রমে৷ প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এন্সপ কথা বার্তী হইতেছে, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী | বিছুর, একজন বৈষণবভক্ত) ইনি নিষ্ষামভাবে নিয়ত 
দিগম্বর মহাত্মা বিচির সেই আশ্রমের অতিদুরে দূ হইলেন। 

কিন্ত এ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান 
করিলেন। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দশনে সত্বর 
একাকীই তাহার পশ্চাৎ; পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাত্মা 

বিছুর ক্রমে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। 

বন্ধের সহিত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন; ইত্যবসরে বিছ্বর যুধিষ্টিরের 

রাজসগ্ায় এ বৃত্তান্ত শুনিয়| শশব্যন্তে গৃহে প্রত্যাগত হন। 

অপর কিন্বদস্তী যে, ভগধান্ বিছ্ুরের আলয়ে উপস্থিত হইলে বিদুর 

দরিদ্রতা বশতঃ অন্য কোন থাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারিয়। নিলের 

গৃহস্থিত পূর্ববনঞ্চিত ততুলকপ! ( ক্ষুদ ) দ্বারাই ভগবানের আতিথ্য সংকারের 

আয়োজন করেন । ভগবান্ও পরমতক্ত বিদুর প্রদত্ত সেই ক্ষুদ পাইয়াই সাতিশর 

পরিতৃপ্ত হন। এখন পধ্যস্তও। স্ষি ধনী; কি দরিদ্র, সকলেই আমন্ত্রিত 

য্যজির নিমিত্ত আহত থাদয দ্রব্যের অল্পত। ব! অপকৃষ্ঠত৷ জানাইয়া, বলিয়! 

থাকেন যে, “মহাশয়! এ আমার ধিছুরের ক্ষণ" অর্থাৎ ইহ! আপনাদিগের 

স্কায় মহদৃষ্যত্তির উপযুক্ত নছে।” 

৬ 11থু ১৪১ 

২ পি ৩৯ ছি 

বৈষ্ুবসেবায় নিরত থাকিয়া জৈতারণ গ্রামে অবস্থিতি করি- 

তেন। বৈষ্ণবের প্রতি একান্ত রতি থাকায় ভগবান্ শ্রী 
ইহার উপর অত্যধিক প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কোন সময়ে 

বহুদিন অনাবৃষ্টি হওয়ায় চাষ আবাদের বিশৃঙ্খলতা ঘটে এবং 
তৎকালে গৃহে বীজ পথ্যন্তও না থাকায় উপযুক্ত সময়ে ভূমি- 
কর্ষণ ও বাঁজবপনা্দির বিষম ব্যাঘাত দেখিয়! আগামী ধান্ত 

তণ্ুলাদির অভাবে বৈষ্ণব সেবার ক্রুটি হইবে মনে করিয়া বিছুর 

যারপরনাই অধীর হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ তাহার বৈষ্ণব 
সেবার প্রতি একাস্তিকতা দেখিয়া তাহার উপর বিশেষ সন্ধঃ 

হইলেন এবং রাত্রিযোগে তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, 

*বিদুর ! তুমি অব্যাকুলচিত্তে চাঁষ আবাদ কর, আবশ্তক মত 

অবশ্বই শস্ত ফলিবে) তোমার বৈষ্ণব সেবার কিছু মাত্রই বিশ্ব 
হইবে না”। হ্বপ্নযোগে ভগবান্ কর্তৃক আদি হইয়া বিছুর 

তত্তদনুষ্ঠান করিলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে আশাধিক 

ফলও পাইলেন। তাহার গৃছে প্রচুর শস্তে্র আমদানি হইল। 



বিদূরথ 
লস 

ইহাতে তিনি ভগবান্কে আস্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ (দিয়া 

আপনাকে কৃতার্থন্মন্ত বোধ করিতে লাগিলেন। (ভক্তমাল) 

বিছুরতা৷ (স্ত্রী) বিহরের ভাব। 

বিছুল (পুং) বিশেষেণ দৌলয়তীতি বি-ছুল-ক। ১ বেতস। 

২ অম্নবেতস। (অমর) ৩ গন্ধরস। (রত্বমালা ) (ক্ত্রিয়াং 

টাপ বিছুলা-_রাজপুরাঙ্গনাভে্দ। (ভারত 'আদিপর্ব ) 

বিদুষী (ন্ত্রী) বেত্ীতি বিদেঃ শতুর্বস্থঃ। উদ্দিগশ্থেতি-ভীষ,। 

পণ্ডিত স্ত্রী। 

“চিকুর প্রকরা অয়স্তি তে বিছুষী মূদ্ধনি সা বিভপ্তি যান্।” 

[ ৫৬২ ] বিদূষক 

২ কুকক্ষেত্র। ( ভারত ১৯৫৩৯ ) ৩ বৃ্িবংশীয়রাজভেদ। 

ইহার পুত্র শূর। 

*পৃথুবিদূরধান্তাশ্চ বহবো বৃষ্িনন্দনাঃ। 
শূরে! বিদুরথাদাসীৎ ভজমানস্ত ততনুতঃ ॥” 

( ভাগবত ৯২৪।১৮ ) 

বিদুরভূমি (স্ত্রী) বিদুরস্ত ভূমিঃ | বিদুর দেশ, এইস্থান হইতে 

বৈদৃষ্যমণি উৎপন্ন হয়। 
“য়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী স্ব,রতপ্রভামণ্ডলয়! চকাশে। 
বিদুরভূমি বমেঘশবাদুদ্ভিন্নয়া রততশলাকয়েব ॥” ( কুমারস” ) 

( নৈষধ ২দ* ) | বিদূরবিগত (তরি) অস্তযজ। 

বিদছুষীতরা ভন্ত্রী) অয়মনয়োরতিশয়েন বিহ্ষী, বিছ্ধী-তরপ, | 

ছুই জনের মধ্যে যিনি অতিশয় পঞ্ডিতা। 

বিদুক্ষত (বি) নিষ্পাপ । ( কৌশ্ি” উপ” ১1৪) 

বিদুষ্টর (ত্রি) বিদ্বন-তরপ.। বিদ্বত্তর, বিদ্বান্দ্বয়ের মধ্যে যে 

উৎকৃষ্ট । “হবিষা বিদুষ্টরঃ পিবেন্ত্র” । (২১৬1৪) 

বিহুষ্টরঃ বিদ্বচ্ন্ধাত্তরপি ছান্দসং সম্প্রসারণং॥ শাসবিসি- 

ঘসীনাং চেতি সংহিতায়াং যত্বম্। (সায়ণ ) 

বিদু্ষৎ (তরি) বিদ্বানস্তি অস্তামিতি বিদ্বস্-মতুপ্। বিদ্দযুক্ত, 

প্তসমস্থিত। ক্ত্রিয়াং ডীষ,। বিহুত্মতী, পণ্ডিতবত্তী। 

*ছর্বাচম্পতিনেৰ পন্নগপুরী শেষাহিনেবাভবৎ। 

যেনৈকেন বিদুম্মতী বস্থমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্॥” 
( বোপদেবপ্রশংসা ) 

বিছুম্ (ত্রি) বিদ্বান। “অভিবিদুর্ষরিঃ সম্* (খক্ ১৭১১০ ) 

পবছুস্ সর্বং বিদ্বান। বিদ জ্ঞানে বহুলমন্তত্রাপিত্যুসি প্রত্যয়ঃ 

অতএব বনুলবচনাদৃগুণাঁভাবঃ, ( সায়ণ ) 

বিদু (পুং) বিছু, গ্কুস্তের মধ্যস্থল। ( অমরটাকা ) 

বিদুর (প্রি) বিশিষ্টং দুরং যস্ত। ১ অতিদূরস্থিত দেশাদি। 

“মাসানষ্টৌ তব জলধরোতকগয়া শুক: 

সারঙ্গোহসৌ যুগশতমিব ব্যা(ননায়াতিকচ্ছাৎ। 

আস্তাং তাবন্নবজলকণাভাজনত্বং বিদুরে 

বর্ষারস্তপ্রথমসময়ে দারুণো বজ্্পাতঃ ॥” (চাতকাষ্টক ) 

( পুং )২ পর্বতবিশেষ। ৩ দেশবিশেষ। 

৪ মণিবিশেষ, বৈদৃধ্যমণি | 

বিদূরগ (তরি) বিদরে গচ্ছতাতি গম-ড। আতিদুরগস্তা' । 

বিদুরজ ( ক্লী) বিদুরে পর্বতে জায়তে জন-ড | ১ বিদুরপর্বত- 

জাতরত্ব, বৈদৃধ্যমণি। (ধি)২ অতিদুরজাত। 

বিদুরত্ব (ক্রী) বিদুরন্ত ভাবং ত্ব। বিদুরের ভাব বা ধঃ, 
অতিশয় দুর। 

বিদ্বরথ (পুং) ১ রাজবিশেষ। ( গরুড়পু” ৮৭ অ?) 

প্চিত্রং বিদূরবিগতঃ সরৃদাদদীত 

যন্নামধেয়মধুন! সজহাঁতিবন্ধং।” ( ভাগবত ৫1১৩৫ ) 

“বিদূরবিগতঃ অস্ত্যজঃ, (স্বামী) 

বিদুরাদ্রি (পুং) বিদুরনামকোহদ্রিঃ । বিদুরপর্বত। (জটাধর ) 

বিদূষক (ত্রি) বিদুষয়তি আত্মানমিতি বিদূষ-ণিচথল্। কামুক, 

পর্যযায়_-ষিড়গ, ব/লীক, ফট-প্রজ্ঞ, কামকেলি,পীঠকেলি, পীঠমন্ধ, 

ভবিল, ছিছুর, বিট, চাটুবটু, বাসস্তিক, কেপিকিল, বৈহাসিক, 

গ্রহাসী,প্রীতিদ | (হেম) ২ পরনিন্দকাগী,পরনিন্দক,পর্ধ্য।য়--খল, 

রগ্রক,অভীক,কুর,হুচক,ক্ঠক,নাগ,মলিনান্ত,পরদ্েষী। (শবমালা) 

চারিপ্রকাঁর নায়কের অন্তর্গত নাঁয়কবিশেষ, পীঠমদ্দি, বিট, 

চেট ও বিদূষক এই চারিপ্রকার নায়ক, এই সকল নায়ক 

কামকেলির সহায়। বিদূষক অঙ্গাদি বিকৃতির দ্বারা হাস্তোৎ- 

পাদন করিয়। থাকে । ইহাকে চলিত ভ'াড় বল! যাইতে পারে। 

"অগ্গাদিবৈকৃত্যৈহাস্তকারী বিদূষকঃ। 

উদ্াহরণং--আনীয়নীরজমুখীং শয়নোপকণ্ঠ- 

মুৎকণ্ঠিতোহন্মি কুচকঞচুকমোচনায়। 

অত্রান্তরে মুহুরকারি বিদূষকেন 

প্রাতত্তনস্তরুণকুকুটকনাদঃ ॥” ( রসমঞ্জরী ) 

তারতচন্দ্রের রসমগ্তরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত 

আছে-. 

*পীঠমর্দি বিট বলি চেট বিদুষক। 

এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক ॥ 

লক্ষণ যথা-_ 

কিবা রোষে কিবা! তোষে যার পরিহাস। 

বিদূষক তার নাম হান্তের বিলাস ॥ 

চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ, 

অপমান এই দেখ মুখে কালি চুণ লো। 

দেখ দেখ শোতা৷ কিবা, টাদে আলো যেন দিবা, 

দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লে ॥ 



করি বা পরীক্ষা যদি, 

দুইজনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো। 
আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর, 

আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো ॥” 

( ভারতচন্ত্র রসমঞ্জরী ) 

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,_-নাটকাদিতে, যে কুসুম 

বসস্তাদির অর্থাৎ কুস্থম অথবা সাধারণ কোন পুশ্পের নামে 

এবং বসন্ত বা সেই ধতুসঘবন্বীয় কোন নামে অভিহিত হয়, 

আর যাহার ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গী, বেশভৃষ! ও কথাবার্তায় লোকের' 

মনে অতীব হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যে অপর ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে 
কৌশল পূর্বক কলহোৎপাদনে পটু এবং স্বকর্মুজ্ঞঃ অর্থাৎ 

স্বকীয় উদর পূরণের কায়দ| কারণ খুব বিশেষনূপে জানে, সেই 

বিদূুষক বলিয়া কথিত হয়। এই বিদূষক এবং বিট, চেট 
প্রভৃতি নায়কগণ শুঙ্গার রসের সহায়, নর্মকুশল ও কুপিত 

বধূর মানভঙে পটু। 

“'কুসুমবসন্তাগ্ভভিধঃ কর্ম্মবপুবে শিভাষাগ্ঘৈর্ঠান্তকরঃ কলহ- 

রতিবিদূষকঃ স্তাৎ স্বকর্মমজ্ঞঃ1% 

“শৃঙ্গারস্ত সহায়! বিটচেটবিদূষকাদ্যাঃ স্থ্যঃ | 

ভক্তা নর্মমস্থ নিপুণাঃ কুপিতবধূমানভগ্জনাঃ শুদ্ধাঃ ॥* 

( সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
(ত্রি) ৩ দুূষণকারক। ( ভাগবত ৫1৬।১০ ) 

বিদূষণ (ক্লী) বি-দ্ষ-নাট। বিশেষরূপে দৃষণ, বিশেষরূপে 
দোষার্পণ-নিন্দা। 

বিদৃতি (স্ত্রী) মস্তকহীন। ( এতরেয় উপ* ৩১২) 

বিদৃশ. (ত্বি) বিগতে দৃশৌ চক্ষষী যন্ত। অন্ধ। 
বিদেঘ (পুং) ১ খধিভেদ। ২ বিদেহ। [বিদেহ দেখ। ] 

বিদেব (পুং) রাক্ষস। (অথর্ব ১২।৩।৪৩) ২ যজ্ঞ। (কাঠক ২৬1৭) 

বিদেশ (পুং) বিপ্ররুষ্টো দেশঃ | পরদেশ, দেশাস্তর, অন্যদেশ, 

স্বদেশভিনদেশ। 

"কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দুরং ব্যবসাগিনাম্। 
কে! বিদেশ: সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বা্দিনাম্ ॥” (চাণক্য) 
বিদেশ-বৎ ( ভবার্থে)। বিদেশভব, বিদেশোধ্পন্ন। 

( অথর্ব ৪১৬1৮) 

বিদেহ (পুং) বিগতো-দেহো দেহসম্বন্ধো যন্ত। ১ জনকাখ্য 

বৃপ, জনক ভূপতি। 

র্,মিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্। 
কথং তিষ্ঠতি সংসারে পল্সপত্রমিবাস্তম! ॥” 

( দেবীভাগবত ১1১৬।৫২ ) 

(ত্রি) ২ কায়শূন্য, শরীররহিত। (ভারত ৩/১*৭।২৬ ) 

সস সপ আদ ৯৮ পথ ১১ পর 

ষাট কৌশিক দেশশুন্ত, যাহাদের মাতাপিতৃজ যাট.কৌধিক 
দেহ নাই। দেবতাদদিগকে বিদেহ বলা যায়। পাতঞ্জলদর্শনে 

লিখিত আছে যে,-_”"ভবপ্রত্যয়ো বিদেহগ্রকতিলয়ানাং” 

( পাতঞ্জলনুণ ১১৯) এরিদেহানাং দেবানাং (বাট কৌধিকস্থুল- 
শরীররহিতানাং ) ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপষোগেন 

চিনতেন কৈবল্যপদমিবানুভবস্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথ! জাতীয়কং 

অতিবাহয়স্তি ( ভাষ্য) 

যিনি আস্ত! ভিন্ন অর্থাং যাহা আত্মা নহে তাহাকে অর্থাৎ 

ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতিকে আত্মরূপে উপাসনা করিয়া 

সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাকে বিদেহ অর্থাৎ দেবগণ বলা 

যায়, ইহাপিগের সমাধি ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ আবদ্যামূলক। 
ইহারা যে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহার মূলে অবিদ্যা থাকে, 

উহা৷ সমূলে ছেদ হয় না। ইহার তাৎপর্য এই যে, নিরোধ সমাধি 

দুই প্রকার, শ্রাদ্ধাদি উপায় জন্য ও অজ্ঞানমূলক, ইহার মধ্যে 

উপায় জন্ত সমাধি যোগিগণের হইয়া থাকে। বিদেহ অর্থাৎ 

মাতাপিতৃজদেহরহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় ( অজ্ঞানমূলক ) 

সমাধি হয়। এই বিদেহ পেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট চিত্রযুক্ত 
( এই চিত্তের কোনব্ূপ বৃত্তি থাকে ন, চিত্তের সংস্কার হইয়াছে 

বলিয়া উহার বৃত্তিসকল তিরোহিত হইয়াছে, স্থুতরাং এ চিত্ত দগ্ধ 

বীজভাব হওয়ায় সংস্কৃত হইয়াছে) হইয়৷ যেন কৈবল্য পদ 

অনুভব করিতে করিতে খ্রবূপেই আপন সংস্কার অর্থাৎ ধর্মের 

পরিণাম গৌণমুক্কি অবস্থায় অতিবাহিত করেন। 

চতুধিংশতি জড়তত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রর্কৃতি-লয 

বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। কেবল বিকার অর্থাৎ পঞ্চমহাভৃত 

ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থের কোনও একটীতে 

আত্মা বলিয়া উপাসন। করিয়৷ যাহার! সিদ্ধিলাভ করেন; তাহা- 

রাই বিদেহ পদবাচ্য। 

প্রকৃতি শবে কেবল মূল প্রর্কৃতি ও প্রক্কতি-বিকাতি ( মহৎ 

অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) বুঝিতে হইবে। উক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় 
ও প্রকৃতির উপাসকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তের ন্যায় 

অবস্থান করেন। ভাষ্যে “এ্রকৃতিলীনে বৈকল্যপদমিবা- 

ভবন্তি” যে প্ররুতিলীন বিদেহগণের যে কৈবল্য অভিহিত 

হইয়াছে, এ কৈবল্য শব্দে নির্বাণমুক্কি বুঝাইবে না, গৌণমুক্তি__ 

সাযুজ্য, সালোকা ও সামীপ্য বুঝাইবে। এই মুক্ত বিহ্দিগের 

স্থল দেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই, এইটা মুক্তির সাদৃশ্ত। 

সংস্কার আছে, চিত্তের অনিকার আছে, এইটী মুক্তির বন্ধন, 

এই নিমিত্ত ভাষ্যকার “বৈকলাপ্দমিব” এই ইব শবের 

ব্যবহার করিয়াছেন। ইব শৰে কোনওরূপে ভেদ ও কোনও 

রূপে অভেদ বুঝাইবে। 



[৫৬৪ 7 বিদ্ধা 

ধ্বংসের পর যে নির্বাণ মোক্ষলাভ হয়, ইহাকে অসংগ্রজ্ঞাত- 

সমাধি বলা যায়৷ 

খর -শশীািিটিটিিত টিটি ও 

ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটা চিত্তের অধিকার, আত্মতত 
সাক্ষাৎকার হইলেই অপবর্গ হয়, সুতরাং যতদিন না চিত্ত ' 
আত্মতবসাক্ষাতকার করিতে পারে, ততদিন যে অবস্থায়; বিদেহক (পুং) ১ পর্দতভেদ । ২ বর্ধভেদ। (শত্রঞ্য়ম” ১২৯২) 

ফেন থাকুক না, অবশ্তই তাহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। | বিদেহকুট, পর্বতভেদ। ( জৈন হরিবংশ ) 

বিদেহ. ব! প্রক্কাতিলয়দিগের মুক্তিকে স্বর্গাবশেষ বলা যাইতে | বিদেহত্ব (ক্লী) বিদেহের ভাব বা ধর্ম । শরীরনাশ, দেহধ্ৰংশ | 
পারে। কেন না, ইহা হইতে প্রচ্যুতি আছে। তবে কালের | বিদেহপত্তি, একজন প্রাচীন আযুর্ধেদবিৎ। বাগন্ট ইহার 

ন্যনাতিরেক মাত্র। স্বর্কাল হইতে অধিককাল সাধুজ্যাদি] উল্লেখ করিয়াছেন। 

মুক্তি থাকে এবং আত্মজ্ঞান লাত করিয়! নির্বাণমুক্তিলাভেরও | বিদেহী! (ত্ত্রী) মিথিলা । (হেম) 
সন্তাবনা আছে। যতই কেন হউক না, উক্ত সমন্তই অজ্ঞান-  "বভৌ তমন্থগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সতা। 
মূলক অর্থাৎ অনাস্বাকে আত্মা বলিয়া জানা উহার সকল 

স্থলেই আছে। এই নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্করাচাধ্য এই গৌণ 
মুক্তির প্রাতি আস্থা! প্রদর্শন করেন নাই । 

প্রতিষিদ্ধাপি কৈকে্যা লুঙ্ীরিব গুপোনুথী ॥” (রঘু ১২1২৬) 

বিদোষ তরি) দোষরহিত। নির্দোষ (লাট্যায়নশৌ” ৬।৫1৩ ) 
বিদোহ (পুং) বিশেষরূপে দোহন। “সোমপীতগ্তাবিদোহায়” 

বিদেহার্দির মুক্তিকালসন্বন্ধে ব্রন্ষাগুপুরাণে লিখিত | (পঞ্চবিংশত্রাণ ১৮২১২) 

আছে যে বিদ্ধ (তরি) বিধাতে শ্মেতি ব্যধ-ক্ত । ১ ছিদ্রিত, ছিদ্রযুক্ত। 

“দশমন্থন্তরাণাহ তিষ্ঠস্ীন্রিয়চিন্ত কাঃ | ২ ক্ষিপ্ত, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে। ৩ সদৃশ, তুল্য। 
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহমং ত্বাভিমানিকাঃ ॥ ৪ বাধিত, বাধাপ্রাতধ। (মেদিনী) 
বৌদ্ধ! দশ সহআরাণি তিষ্ঠস্তি বিগতজরাঃ। “তরুগুল্ািভিদ্বারং ন বিদ্ধং তন্ত বেশ্সন। 
পূর্ণং শত সহতরস্ত তি্ঠস্তযব্যক্তচিত্তকাঃ | মন্মভেপোহথবা পুংসন্তৎ শ্রেয়ো ভবনং ন তে ॥” 

( মার্কগেয়পুরাণ ৫০।৭* ) 
৫ তাড়িত, আহত । ( অজয়পাল ) 

*নাকালে ঘ্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি । 

কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃ্টঃ প্রাপ্তকালে৷ ন জীবতি ॥ 

( বিষুসংহিতা ২০৪৪ ) 
৬ প্রেরিত । ৭ বন্রু। ৮ উতকীর্ণ, ক্ষোদা । (পুং)৯ সন্গিপাত, 

সমবেত, মিলিত। (ক্লী)৯ সচ্যোব্রণবিশেষ, হঁচ বা কাটার 

হ্যায় হুম্কমুখ শল্য (কাষ্ঠপাযাণাদি ) দ্বারা লোকের আশয় 

( আমাশয়, পক্কাশয়, মুত্রাশয়, হৃদয়, উঞক, (ফুসফুস ) ভিন্ন 
অন্য কোন অঙ্গ আহত হইলে, তথা হইতে এ শল্য নির্গত হউক 

নিগুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যাতে ॥” 

ইন্ত্িয়োপাসকিগের মুক্তিকাল দশমন্বস্তর, সুক্ষ ভূতোপাসক- 
দ্বিগের শত মন্বত্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহস্র মন্বস্তর, বুদ্ধি উপা- 

সক্ষের দশসহশ্র মন্বস্তর এবং প্ররুতি উপাসকের লক্ষ মন্বন্তর | 

একসপ্ততি দিব্যযুগে এক একটা মন্বস্তর। নিগুণ পুরুষকে 

পাইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কারলে কালপরিমাণ থাকে ন৷, 

তখন আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। ' 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদেহগণের চিত্ত এই দীর্ঘকাল 

প্রকৃতিতে সর্ধতোভাবে লীন থাকিয়াও পুনর্বার উক্ত মুক্তির 
অবসানে ঠিক পূর্বরূপ ধারণ করে, লয়ের পুর্বে চিত্ত যেরূপ 
ছিল, লয়ের পরও ঠিক সেইব্বপই হয়। ( পাতঞ্জলদ” ) 

৬ প্রাচীন মিথিলার ( বর্তমান ত্রিহুত ) অপর নাম বিদেহ। 

এই বিদেহ জনপদ্দবাসীরাও বিদেহ নামে পরিচিত ছিলেন। 

বা না হউক, তাহা বিদ্ধ বলিয়া নির্দি হয়। (সুশ্রুত ) 

“হুকান্তপল্যাভিহতং যদঙ্গং ত্বাশয়াদ্িনা । 

উত্তগ্ডিতং নির্গতং বা তধিদ্বমিতি নির্দিশেত ॥১ 

(সুশ্রুত চিৎ ২ অ+) 

বিদ্ধক (পুং) মৃত্তিকাতেদকারী যন্তরবিশেষ। 

বিদ্ধকর্ণ (পুং) বিদ্ধকর্ণ ইব পত্রমন্ত (স্তরিয়াং টাপ.) বিজ্বকর্ণী 

(স্বার্থে কন্) বিদ্ধকর্ণিক! (ক্তরিয়াং ভীব.) বিদ্ধকণী। 
আকনার্দি। ( দ্বিরূপকোষ ) | 

বিদ্বত্ব (ক্লী) বিদ্ধের ভাব বা ধর্। 

বিদ্বপর্কটী (স্ত্রী) গুলভেদ ( 0১920৫51018 81১01 )। 

বিদ্ধা (তরী) ক্ষুদ্র রোগভেদ) বায়ু এবং পিতকর্তৃক পন্গের 

“কোসলবিদেহানাং মধ্যা্দাঃ 1১ শতপথব্রা" ১/৪।১1১৭ 

বিদেহকৈবল্য (ব্লী) বিদেহং কৈবল্যং কর্মধাণ। নির্ববাপমোক্ষ, 
, জীবনুক্তের দেহপতনের পর যে নির্বাণমোক্ষ লাভ হয়, ভাহাকে 

বিদেহটিবল্য কহে। 

"নন তন্ত গণ! উৎক্রামস্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে ।” (শ্রতি) 
তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এই স্থলেই লীন হইয়া 

খাকে। অর্থাৎ তাহার মোক্ষ হ্ইয়। থাকে। ভোগম্ধারা 
গারন্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে জীবনুক্ত ব্যক্তির বর্ধমান শরীর- 



বিদ্যা [ ৫৬৫ ] | বিদ্যা 

কর্ণিকা (চাকি ৷ কোপল) সদৃশ অর্থাৎ পল্পের কর্ণিকাস্তর্গত 
বীব্নকোবগুলির বিশ্লাসের স্তায় কত্ত ক্ষুত্র পীড়ক! বিস্তম্ত হইলে 
তাহাকে বিদ্বা বলে। ( বাগ্ভট ) 

প্ষা পন্নকর্ণিকাকারা পিটিক৷ পিটিকান্বিত| | 
স| বিদ্বা! বাতপিত্াভ্যাং___-1” (বাগ ভট উ” স্থা” ২১ অণ) 

বিদ্ধি (্ত্রী)ব্যধ-ক্কি (গ্রহিজ্যাবরিব্যধিবষ্টিবিচতিবৃষ্চতি পৃচ্ছতি- 

ভৃঙ্জতীনাং ডিতি চ ইতি সম্প্রসারণম্। পা! ৬।১।১৬) তাড়ন করা, 

আঘাত দেওয়া । 

বিদ্মান্ (ক্লী) বিস্তত ইতি বিদ্-মনি ( ভাবে )। জ্ঞান। 

“অন্িহি বিশ্মনা'” ( ধক ৭১৪1৫) “বিন্ুন। জ্ঞানেন' সোয়ণ) 

“আ মনীষামস্তরিক্ষন্ত নৃত্যঃ ক্রবেচ ঘ্ৃতং জুহবাম বিশ্মন! |” 
(খক্ ১১১০৬) 

'এবমেব মনীষাং স্বতিং বিগ্মন। বেদনেন জ্ঞানেন কৃর্্ম 

ইতি শেষঃ | বিশ্ব! বিদজ্ঞানে ওণাদিকো। মনিঃ ৷ ন সংযোগাঘ- 

মন্তাদিত্যল্লোপাভাবঃ 1” (সায়ণ ) 

২ মোক্ষার্থজ্তান, পরমার্থজ্ঞান। 

“পৃচ্ছামি বিগ্ননে ন বিদ্বান” ( খক্ ১/১৬৪।৬ ) 

পৃচ্ছামি,_-কিমর্থম্ বিল্মনে পরমার্থজ্ঞানায়। কিং জানন্নেব 

পরাভবাগ্র্থম? ন ইত্যাহ বিদ্বান ন পৃচ্ছামি, অপিত্বজ্ঞানা- 

দেব। (সায়ণ ) 

«পৃচ্ছামি বঃ কবয়ে! বিশ্মনে কং+' ( খক্ ১০1৮৮।১৮ ) 

“হে কবয়ো মেধাবিনঃ বন্মান্ বিল্পনে বিতানায় কং সুখং 

স্বরূপপর্যযালোচনক্লেশমস্তরেণ পৃচ্ছামি । (সায়ণ ) 

বিল্মনাপস্ (ব্রি) জানবার! ব্যাপ্ুবান, জানমবারা ব্াণ্ত বা 
ভ্রাকর্ম্ম।, যিনি কর্্মসকল অবগত আছেন । 

“তবত্রতে কবয়ো বিল্লনাপসোহজায়স্ত” ( খক্ ১/৩১।১ ) 

'বিল্ননাপসঃ জ্ঞানেন ব্যাস বান! জ্ঞাতকম্খ্াণো বা' (সারণ) 
বিদ্ধমান (ব্রি) বিদ-শানচ,। বর্তমান, উপস্থিত। স্থিতিশীল। 

বিদ্যমানত্ব (ক্লী) বিস্তমানহ্ত ভাবঃ ত্ব। বিস্তমানতা, বিস্ত- 

মানের ভাব বা ধর্মা। 

বিদ্যা! (তরী) বিস্ততেহসৌ ইতি বিদ-সংজ্ঞায়াম্ কাপ, স্্িয়াং 

টাপ। ১ হূর্থা। (শবরদ্বা') ২ গণিকারিকা। ৩ জ্ঞান 

অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ে যে বুদ্ধি, "মোক্ষে ধী জ্জানম্। (অমর ) 
"পরমোত্রমপুরুযার্থসাধনীতৃতা! বিস্তাত্রন্জ্জীনরূপা।” 

(নাগোজী তষ্) 
বাছা হ্বার৷ পরমপুরুযার্থের সাধন হয়, তাহার নাম বিস্তা, 

এই বিদ্ধ ্ রহ্মজানস্বর্ূপা1 । একমাত্র বহ্ধজ্ানই পুরুতার্থসাধন। 

বিস্ত। দ্বার] এই পুরুঘার্থের সাধন হয়, এই ভন্ত উহা ব্ধ- 

র্লানরূপা বলিয্া! অভিহিত হইয়াছে। 
৪1 ৯৪২ 

৪ বিস্তাহেতু শাস্ত্র, ইহ! অষ্টাদশ প্রকার । 

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো৷ মীমাংসান্তায়বিস্তর়ঃ | 

ধর্মশান্ত্রং পুরাপঞ্চ বিস্তা হেতাশ্চতু্দশ ॥ 

আযুর্বেদে ধনুর্যেদে! গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। 

অর্থশান্ং চতুর্ঘঞচ বিদ্যা হষ্টাদশৈব তাঃ॥* (প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
ওটী অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছনা, জ্যোতিষ ও নিরুক্তু), 

চারিবেদ ( সাম, খক্, যন্ধুঃ ও অধর্বব ), মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্্ 
ও পুরাণ এই চতুর্দশ এবং আছুর্েদ, ধঙর্বেদ, গান্ধর্বশাক্্র ও 
অর্থশাস্ত্র, এই অষ্টাদশ বিস্ভা । 

মন্থ বলেন, নীচ হইতেও উত্তম! বিদ্ভা গ্রহণ করিতে 
পার! যায়। 

শশ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদ্পি। 

অস্ত্যাদপি পরং ধর্্ং স্ত্রীরত্বং স্ফুলাদপি ॥* (মনু ২ অণ) 

পুরাণে আছে,যাহারা বাল্যকালে বিস্তাধ্যয়ন করে না,তাহারা 

ইহজগতে পশুর ন্যায় বিচরণ করে। যে পিতামাতা বালক্দিগকে 

বিগ্যাধ্যয়ন করান ন1, তাহারা শক্রন্বূপ। হংস মধ্যে বক 

যেরূপ শোভা পায় না, তদ্রপ বিস্তাহীন মানব ইহজগতে শোভা 
পায় না। বিগ্কা রূপ ও ধন বুদ্ধি করে, বিস্তান্ধার কোঁকের 

প্রিয় হওয়া যায়, বিস্তা গুরুর গুরু, বিভা পরমবন্ধু, বিদ্ধ 

শ্রেষ্ঠ দেবতা, এবং যশ ও কুলের উন্নতিকারক | সমস্ত দ্রবযই 
লোকে হরণ করিতে পারে, কিন্ত বিস্ত/ কেহ হরণ করিতে 

পারে না। 

"যে বালভাবারপঠস্তি বিস্তাং যে যৌবনস্থা অধন! অদ্বারাঃ । 
তে শোচনীয় ইহ্জীবলোকে মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরস্তি ॥ 
মাত| শত্রু; পিতা বৈরী বালো যেন ন পাঠিতঃ। 
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথ। ॥ 

“বিস্তানাম কুরূপরূপমধিকং গ্রচ্ছন্ম্তরধনং 

বিস্তা সাধুজনপ্রিয়। গুচিকরী বিদ্ভা গুরূণাং গুরু; 
বিস্তা বন্ধুজনার্তিনাশনকরী বিদ্ক/ পরং দেবতা 

বিস্তা ভোগ্যযশঃকুলোন্নতিকরী বিস্তাবিহীনঃ পণ্তঃ ॥ 

গৃহে চাত্যন্তরে দ্রব্যং লগ্রং চৈৰ চ দৃহীতে। 
অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিস্া ন হিয়তে পরৈঃ ॥” 

( গকুড়পুরাণ ১১* অ+) 

চাগক্যপতকে লিখিত আছে যে-- 

“বিব্বঞ্চ নৃপতঞ্ণ নৈব তুলযং কদাচন। 
স্বদেশে পুক্গ্যতে রাজ! বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ।” (চাণক্য শ') 

বিশ্ব ও নৃপত্ব এই ছুইটী কখন তুল্য নহে, কারণ রাজ! 

কেবল শ্বদেশে পৃজিত হন, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশ ও বিদেশ 
সকল স্থানেই পুজিত হইয়! থাকেন। 



হিতোপদেশে লিখিত আছে ঘষে, বিস্তা বিনয় দান করে, 

অর্থাৎ মানব বিস্ভালাভ করিলে রিনীত হয়। বিনয় হইতে 

পাত্রত্ব, পাত্রত্ব হইতে ধন এবং ধন হইতে ধর্ম এবং ধর্ম্স হইতে 
সখ হইয়া থাকে। 

“বিস্া দরাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাং। 
পাব্রত্বাদ্ধনমাপ্সোতি ধনাদ্ধন্মং ততঃ স্থথম্ 1” ( ছিতোপদেশ ) 

জীব যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার উদদেশ্ঠ নখ, 
যাহাতে স্থখ নাই, কেহ কদাপি এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে 

না, এই স্থথ একমাত্র বিগ্ঠান্ারাই লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব 

সকলেরই অতি যত্বসহকারে বিস্তাভ্যাস করা কর্তব্য । 

বিশুদ্ধ চিত্তে অনন্যকর্মী হইয়া গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস 

করিতে হয়। 

ধর্্মশান্ত্রে লিখিত আছে যে, বালকের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম- 

কালে তাহার বিগ্ঞারস্ত করিতে হয়, বিষ্ভারস্ত করিতে হইলে 

জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া কর! আবশ্তক। 

“সংপ্রাপ্ডে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রন্থপ্থে জনার্দিনে। 

ষঠীং প্রতিপদঞ্ব বর্জিতবা তথাষ্টমীম্॥ 
রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চে সৌরিভৌমদিনং তথা । 
এবং স্থনিশ্চিতে কালে বিদ্যারন্ততস্ত কারয়েৎ ॥” (জ্যোতিস্তব) 

বালকের পঞ্চম বর্ষের সময় হরিশয়ন ভিন্ন কালে, যঠী, 

প্রতিপদ, অষ্টমী, রিক্তা, পূর্ণিমা ও অমাবস্তা তিথি, শনি ও 
মঙ্গলবার পরিত্যাগ করিয়া উত্তম দিন ও কালে বিগ্ভারস্ত 

করিবে। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, 

স্বাতী, পুনর্বন্ু, ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, আর্দ্র, মূলা, অশ্লেষ।, 

কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পুর্ববফন্তুনী, পূর্ববাষাঢ়া, পুর্ব্ব- 

ভাদ্রপদ, চিত্রা, রেবতী ও মুগশিরা নক্ষত্রে, হরিশয়ন ভিন্ন কালে, 

উত্তরায়ণে, শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে কালশুদ্ধিতে লগ্নের 

কেন্দ্র, পঞ্চম, ও নবম শুভগ্রহযুক্ত হইলে অনধ্যায় ভিন্ন দিনে 
পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারস্ত করিবে। বিদ্যারস্ত বৃহম্পতিবারে শ্রেষ্ঠ 

এবং গুক্র ও রবিবার মধ্যম; শনি ও মঙগলবারে অল্লাম়ু এবং 

বুধ ও সোমবারে বিদ্যাহীন হয়। বিদ্যারস্তে কালাশুদ্ধির বিষয় 

বিশেষরূপে দেখিতে হইবে- 

“লঘুচরশিবমূলাধোমুখত্বটু পৌফ- 
শশিষু চ হরিরোধে শুক্রজীবার্কবারে। 

উদ্দিতবতি চ জীবে কেন্দ্রকোণেষু সৌম্যৈ- 
রপঠনদিনবর্জং পাঠয়েৎ পঞ্চমেহকে ॥ 

বিদ্যারস্তে গুরু; শ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ ভৃগুভাস্করৌ। 

মরণং শমিভৌমাত্যামবিদ্যা বুধয়োময়োঃ & 
যষাং প্রতিপদর্ধৈব বর্জরিত্বা তথাষ্রমীম্। 

বিদ্যা 

গুতে স্ুনিশ্চিতে কালে বিদ্যারস্তঃ প্রশস্ত ॥” 

(জ্যোতিস্তত্ব ) 

এইরূপ শুভঘিন দেখিয়া জ্ঞানবান্ গুক্কর নিকট বিদ্যারস্ত 
করিতে হইবে। বিদ্যার্থী বিদ্বান গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া 

বিদ্যা প্রার্থনা করিলে গুরু তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদ্যাদান 

করিবেন, যর্দি না করেন তাহা হইলে তাহার কাধ্যনাশ ও 

হরগদ্বার রোধ হয়। 

«“যোছ্ধীত্যাথিভ্যো বিস্ভাং ন প্রষচ্ছেৎ স কার্য্যহান্তাৎ 

শ্রেয়সো দ্বারমাবৃণুয়াৎ।* (শ্রতি) এই শ্রুতি অনুসারে 

বিগ্ঠার্থীকে বিদ্যাদান কর! অবশ বিধেয়। 

তগবান্ মনু নির্দেশ করিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট বীজ যেমন 

লবণভূমিতে বপন করিতে নাই, তদ্রপ যথায় ধর্ম বা অর্থলাভ 

নাই, অথবা তদনুরূপ সেবাশুশ্রাধাদি নাই, তথায় বিদ্যাদান 

করা কর্তব্য নহে। জীবনোপায়ে অতিশয় ক্ট হইলে ব্রহ্মবাদী 

অধ্যাপক বরং অধীত বিদ্যা কাহাকেও দান না করিয়া জীবন 

শেষ করিবেন, তথাপি অপাত্রে কখন বিষ্তাবীজ বপন করিবেন 

না। বিদ্ধ] ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিয়া বলেন যে, 'আমি 

তোমার নিধি” আমাকে যত্বপূর্বক রক্ষা করিও» অশ্রদ্ধাি 

দোষ দুষিত অপাত্রজনে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহ! 

হইলেই আমি অতিশয় বীধ্যবান্ থাঁকিব। যাহাকে সর্বদা 

শুচি, জিতেদ্তরিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যান্ূপ নিধি 

তাহাকে অর্পণ করিবে। 

দ্ধর্মার্থো যত্র ন স্তাতাং শুশ্রষা বাপি তদ্বিধা। 

তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥ 

বিদায়ৈৰ সমং কামং মর্তব্যং ব্রঙ্গবাদিনা । 

আপদ্যপি হি ঘোরাম্াং নত্বেনামিরণে বপেখ ॥ 

বিদ্যা ত্রাঙ্ষণমেত্যাহ শেবধিস্তেহশ্মি রক্ষ মাং। 

অনুয়কায় মাং মাদীস্তথা স্তাং বীর্্যবত্তমা ॥ 

যমেব তু শুচিং বিদ্যান্লিয়তং ত্রহ্মচারিণম্। 

তন্রৈ মাং ব্রহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে ॥” 

( মনু ২। ১১২১৫) 

বিদ্যাদাতা গুরু অতিশয় মাননীয়, একটা মাত্র অক্ষর 

ধিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন, পৃথিবীতে এরপ দ্রব্য নাই যাহা দিয়া 

ঞ্চণ শোধ করা যায়। 

«“একমপ্যক্ষরং যন্ত গুরূঃ শিষ্ে নিবেদয়েং | 

পৃথিব্যাং নাস্তি তর্দ্রধ্যং যদ্ দত্বা সোঙখণী তবেৎ ৪” 

( লখুহারীত ) 

প্রথমে শাস্ত্রান্থসারে বিদ্যারস্ত করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে। 



ব্দ্যা 

হিন্দুশান্ত্রে এইরূপ বিদ্যারস্তের ব্যবস্থা আছে-_ 

বালকের বিদ্যারস্তের পূর্ধব দিন গুরু যথাবিধানে সংবত হইয়া 
খাকিবেন, পরদিন প্রাতঃকালে গুরু ও শিষ্য উভয়ে জান 

করিয়া,নববন্ত্র পরিধান করিধেন, গুরু প্রাতঃকত্যাদি সকল কর্ম 

সমাপনাস্তে পবিত্র স্থানে পুর্ধ্ষ মুখে উপবেশন করিবেন। পরে 
আচমন করিয়া শ্বস্তিবাচন করিতে হইবে, বথা -ও কর্তব্যে- 

ইশ্মিন শুভবিদ্যারস্তকর্্পণি ও পুণ্যাহং ভবস্তোহধিক্রবস্ত, ও 

পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং গু পুণ্যাহং” বলিয়া আতপতঞ্ুল ছড়াইয়! 

দিবেন। পরে স্বস্তি ও দ্ধ মন্ত্র পাঠ এবং ও স্বস্তিনোইন্ত্রঃ 

ও সুর্যযঃ সোমো? ইত্যাদি মনত পাঠ করিতে ' হইবে। তৎ- 

পরে তিল, তুলসী, হরীতকী লইয়া সংকল্প করিবেন, যথা_ 

“বিষুরোম্ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক 

তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশন্মী অমুকগোত্রস্থ শ্রীঅমুক 

দেবশর্শণঃ বিদ্যালাভকামঃ বিষ্ণাদিপুজনমহং করিষ্যামি। এই- 
রূপে সন্কল্প করিয়া কোশাস্থিত জল ঈশাণ কোণে নিঃক্ষেপ 
করিয়৷ সংকল্পস্থত্ত পাঠ করিবে । ততৎপরে শালগ্রাম শিলা 

বা ঘটস্থাপনার্দি করিয়া আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও সামান্তার্থ 

করিতে হইবে, পরে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাি 

নবগ্রহ ও ইন্দ্রার্দি দশদিকৃপালদিগকে পৃজ! করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান 

করিবে, পরে বিশেষার্থ ও মানসপুজা প্রভৃতি করিয়। 
পুনরায় ধ্যানাস্তে এতৎ পাদ্যং গু শ্রীবিষ্ণবে নমঃ এইরূপে 
পৃজা করিয়া "ও নমস্তে বহুরূপায় বিষ্বে পরমাত্মনে স্থাহা' 

এই মন্ত্রে তিনবার বিষ্ণুর পূজা কবিতে হইবে । তৎপরে বিষ্ণুর 
উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান ও পুজা করিবে। পরে 

সরম্বতী ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এততপাদ্যং 

ও সরন্থত্যৈ নমঃ এইরূপে পুজ! করিবার পর 
“ও ভদ্রকালো নমো নিত্যং সরশ্বত্যৈ নমো নমঃ | 
বেদবেদাস্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥” 

এই মঙ্ধ্রে তিনবার পুজা করিবে। তাহার পরও রুদ্রায় 
নমঃ, এই মন্ত্রে রুদ্রপূজা, ও স্ত্রকারেভো নম+, গু স্ববিষ্ঠায়ৈ 

নমঃ, ও নবগ্রহেভ্ো নমঃ? শক্তি অনুসারে এই সকল পুজা 

করিতে হয়। তৎপয়ে বালক আসনে উপবেশন ও চন্দনার্দি অনু- 

লেপন করিয়! পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা উক্ত দেবতাদিগকে পুজা! করিবে। 
পূজার পর বালক পশ্চিম মুখে উপবেশন করিবে, গুরু 

পূর্ব মুখে বসিয়া “গু তৎসৎ' উচ্চারণপূর্র্বক শিলাখণ্ড বা তাল- 
পত্র প্রভৃতিতে বালকের হস্ত ধরিয়া খড়ি দ্বারা অকার হইতে 

ক্ষকার পর্যাত্ত অক্ষরসকল লেখাইবেন এবং এ অক্ষর সকল 

তিনবার বালককে পাঠ করাইবেন। এইরূপে লেখা ও পড়া 

হইলে বালক গুরুকে প্রণাম করিবে। 

[ ৫৬৭ ] বিদ্যা 

তৎপরে গুরু দক্ষিণাস্ত করিয়া! দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন । 

যথা--"বিষুগঃ বিষুুরোম্ তৎসদোমস্ভ অমুকে যাসি অমুকে পক্ষে 
অমুকতিথোৌ অমুকদেবশন্্নী আমুকগোত্রস্ত অমুকদেবশর্দণঃ 

বিস্তালাভকামনয়৷ ক্ৃতৈতৎ বিষ্াদি পুজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং 
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখগ্ডাদিকং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে 

্রাহ্মণায়াহুং দদানি ।+ 

এইরপে দক্ষিণাস্ত করিয়া অচ্ছিপ্রাৰধারণ ও বৈগুণাসমাধান 

করিবেন। বিস্ারস্তের দিন বালক নিরামিষ ভোজন 

করিবে। (কৃত্যতত্ব) 

মন্থাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাঙ্গণাদি বর্ণত্রয় উপনয়ন 

সংস্কারের পর গুরুণৃহে অবস্থান করিয়া জীবনের চতুর্থভাগ বিদ্যা 

শিক্ষ! করিবেন। গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে তাহাকে 

আগ্ভোপাস্ত শৌচ শিক্ষা! দিবেন এবং আচার, অশ্নিপরিচর্ষা। 

এবং সন্ধ্যোপাসনাও শিখাইবেন। অধ্যয়নকালে শিষ্য 

শান্্রানুসারে আচমন করিয়া উন্দ্রিয়সংযমপুর্বক উত্তরাভিমুখে 

ব্রহ্গাগ্লি করিয়া! পবিভ্রবেশে উপবেশন করিবেন । ( অধায়ন 

কালে কতাঞ্জলিপুটে গুরুসমীপে অবস্থান করার নাম ব্রহ্ষাঞ্জলি।) 

বেদাধ্যয়নের আরম্ভ এবং অবসান কালে শিষ্োর প্রতিদিন 

গুরুর পাদস্বয় বন্দনা করা কর্তবা । উত্তান দক্ষিণহস্ত উপরে ও 
উত্তান বামহস্ত নীচে করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ 

ও বামহস্ত দ্বার! বামপাদ স্পর্শ করিতে হইবে। গুরু অবহিত 

চিত্তে শিষ্কে পাঠ দিবেন। শিষ্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ত 

করিলে গুরু তাহাকে 'অহে অধ্যয়ন কর এইরূপ বলিয়! 
অধ্যয়ন আরম্ভ করাইবেন, এবং এইস্থানে পাঠ রহিল বলিয়া! 

অধ্যয়ন শেষ করাইবেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের আরম্তে এবং 

সমাপনে প্রণৰ উচ্চারণ করিবেন, কাগণ আরম্ভ কালে প্রণব 

উচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায় এবং 

অধ্যয়নাবসানে প্রণবোচ্চারণ না করিলে সমুদায় বিস্বৃত হইতে 

হয়। পবিত্র কুশাসনে আসন হইয়া! এবং হস্তদ্বয়ে কুশ ধারণ 
করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করার পর প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হয় 

যেব্রাঙ্গণ উপনয়ন দিয়া শিষাকে যজ্ঞবিদ্থা ও উপনিষদের 

সহিত সমগ্র বেদশান্ত্র অধ্যয়ন করান, তাহাকে আচাধ্য এবং 

যিনি জীবিকার জন্ত বেদের একদেশমাত্র কিংবা বেদাঙ্গের অধায়ন 

করান, তাহাকে উপাধ্যায় কছে। জন্মদাতা ও বেদদাতা 

উভয়ই পিতা, কিন্তু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা বেদদধাত! পিপতাই 

শ্রেষ্ঠ । কারণ দ্বিজগণের দ্বিতীয় ৰা ব্রহ্মজন্মই ইহপর সর্বব্রই 

শাশ্বত। বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রীঘ্বারা যথাবিধি যে জ্বন্ম 

প্রদান করেন, সেই জন্মই সত্য, সে জন্মের পর আর জরাষরণ 

নাই, অল্পই হউক আর অধিকই হুউক, ধিনি বেদজ্ঞান দ্লানে 



উপকার করেন, সেই উপকার হেতু শান্ত্রমতে তাহাকে গুরু 

বলয়! জানিতে হইবে । এ গুরু সর্বাপেক্ষা মাননীয় । শিষ্য 

সর্ববদ! সর্ধাস্তঃকরণে স্ুুযাদি হ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবেন । 

উপনীত ছিজ গুরুকুলে বাসকালে বেদপ্রাপ্তির যোগ্য তপন্ত। 

সঞ্চয় করিবেন। অশ্নীন্বনার্দি নানাপ্রকার তপোবিশেষ দ্বারা 

এবং বিধিবোধিত বিবিধপ্রকার সাবিত্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া 

উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করা দ্বিজাতিদিগের কর্তব্য । 

শিষ্য যখন গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদবিস্ভা অভ্যাস 

করিবেন, তখন তাহার এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। 

বিস্তার ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ইন্জিয় সংযম করিয়া আত্মগত অনৃষ্ট 
বৃদ্ধির জন্য নিয়োক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। তিনি প্রতি- 

দিন ন্নান করিয়া শুদ্বভাবে দেব, খধি ও পিতৃতর্পণ, দেবপুজা 

এবং সায়ং ও প্রাতঃসমিধ দ্বারা হোম করিবেন। বিদ্যার্থ 

হ্ষচারী মধুঙ্গাংঘভোজন, পন্ধদ্রব্যান্থলেপন, মাল্যাদি ধারণ, 
গুড় প্রভৃতি রসগ্রহণ এবং স্ত্রীসস্ভোগ পরিত্যাগ করিবেন । 

যেসকল বস্ত স্বাভাবিক মধুর, কিন্ত কারণবশে অন্ন হয়, দধি 

প্রভৃতি এই সকল দ্রব্ভোজন নিষিদ্ধ। প্রাণীহিংসা, তৈলদ্বার! 

সমস্তক সর্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি ভ্বারা চক্ষুরঞ্জন, পাদুকা বা 

ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত ও বাদন, অক্ষাদি- 

ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যা* 

কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকাদির দর্শন ও পরের অনিষ্টাচরণ 

বিস্যার্থী ব্রহ্মচারী এই সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। 

্রক্মচারী সর্বত্র একত্র শয়ন করিয়া থাকিবেন, এবং 

হস্তব্যাপারাদি ছ্বারা কদাচ রেতংপাত করিবেন না, কামবশতঃ 

রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একেবারে নষ্ট হইয়! যায়, এমন 

কি যদি অকামতঃ ব্রহ্ষচারীর ত্বপ্রা্দি অবস্থায় রেতঃখ্খলন হয়, 

তাহ! হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া হুর্ধ্দেবের অর্চন 

করিবেন এবং 'পুনর্মামেতু ইন্দ্রিয়' অর্থাৎ আমার বীর্য পুনরায় 

প্রত্যাবর্তন ক্রুক, ইত্যাদি বেদমস্্র বারত্রয় জপ করিবেন। 

জল, পুষ্প, সমিধ, কু প্রভৃতি যাহা কিছু গরুর প্রয়োজন, তাহা 

সকল শিষ্য আহরণ করিবেন। শিয়্য গুরুর জন্য প্রতিদিন 

ভিক্ষ। সংগ্রহ করিবেন। 

শিষ্য এইরূপ কঠোর ব্রহ্বচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া গুরুর নিকট 

বিস্তাভ্যাদ করিবেন। যদি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ গুরু ন! পাওয়৷ ঘায়, 

তাহা হইলে শ্ন্ধাযুস্ত হইয়৷ ইতর লোকের নিকট হইতেও 

শ্রেয়স্করী বিভালাভ করিতে পারা যায় । স্ত্রী, রত বিস্ভা। ধর্ম, 

শৌচ, হিতকথ! এবং বিবিধ শিল্পকাধ্য সকলের নিকট হইতে 

সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে। ব্রান্গণ ব্রহ্মচারী আপব্- 

কালে অ্রঙ্গণ অর্থাৎ ত্রান্মণেতর অপর বর্ণাদির নিকটে অধায়ন 
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করিতে পারেন এবং যে পধ্যস্ত অধায়ন করিবেন, তৎকালে 

পাধপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি তির অনুগমনারি দ্বারা তাহার 

শুভ্রা করিবেন । 

*শ্রদধানঃ গুভাং বিদ্যামাদর্দীতাবরাদপি। 

অস্ত্যাদপি পরং ধর্মং সত্রীরতবং ুফুলাদপি ॥ : 

সিয়ো রত্বান্তথো বিদ্যা ধর্খুং শৌচং সুভাষিতম্। 

বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥ 

অব্রাঙ্গণাদধ্যয়নমাপতকালে বিধীয়তে । 

অন্ুব্রজ্য চ শুশ্রয! যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥* 

যে শিষা গুরুকে কায়মনোবাক্যে প্রসন্ন করেন তাহার প্রতি 

বিদ্যা প্রসন্ন হন। বিদ্যা! প্রসন্ন হইলে সর্বসম্পদ্ লাভ হয়। 

“যো! গুরুং পূজয়েন্লিত্যং তশ্ত বিদ্যা প্রসীদতি। 
ততপ্রসাদেন যন্মাৎ স প্রাপ্নুতে সর্বসম্পদঃ॥” ( লিঙ্গপুং ) 

অনধ্যায় দিনে বিগ্তাশিক্ষা করিতে নাই, প্রাতঃকালে মেঘ 

গঞ্ন হইলে সেই দিন শাস্ত্রচিন্তা করিতে নাই, এ দিন শান্- 

চিন্তা করিলে আযু, বিদ্যা, যশ ও বলহানি হয়। 

সন্ধ্যায়াং গর্জিতে মেঘে শান্তরচিস্তাং করোতি যঃ। 

চত্বারি তন্ত নশ্থস্তি চাযুবিদ্যাষশোবলম্ ॥” (ছুর্ধবাসা” ) 
মাঘ, ফান্ধন, চৈত্ব ও বৈশাখ এই চারি মাস মেঘ গর্জন 

মাত্রই পাঠ বন্ধ করিতে হয়। প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথি, ত্রয়ো- 

দৃশীর এবং চতুর্দলীর রাত্রি এবং অমাবন্ত। ও পুণিমা তিথিতে পাঠ 

নিষিদ্ব। এই সকল তিথি অনধ্যায়। 
ধত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে বিদ্যাদান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

কন্তা ও বাগী দানে এবং রাজনুয়াদি যজ্জে য়ে ফল হয়) বিদ্া- 

দান তাহা হইতে ক্বধিক ফলপ্রদ। এক মাত্র বিদ্যাদান 

প্রভাবে শিবলোকে গতি হয়।* 

* স্রশযাপীনম।! রুল্য। ভূমিদানঞ্চ তৎসমম্। 

ভূমিদানাদ্দশগুণং বিদা।দানং বিশিষ্যতে ॥ 

রখ। নুর।ণাং সর্ধ্বেষাং রামশ্য পরমেশ্বরঃ | 

তখৈৰ সর্ধদাদান|ং বিদ্যাদানস্ত দেহিদান্॥ 

রাজসৃয়সহম্্্ত সমাথিষ্টন্ যৎফলম্। 

তৎকলং লতততে বিপ্রে! ধিদ্যাদানেন পুণ্যবান্॥ 

মর্্বশন্তসমাপূর্ণাং সর্ধরদ্বোগগগোভিতাস্। 

বিপ্রায় রোদ বিগ্রষে মন্ীং দত্ব| শশিগ্রহে। 

হৎকলং লক্বতে বিতর! ধিদ্যাদানের তৎফলম্ ॥ 

হিদ্যাদানাৎ পর়ং দানং ন তৃতবং ন ভবিব্যতি। 

যেন দত্তেন চাপ্সোতি পিং পরয়কারগম্। 

রিদ)। চ জননতে লোকে সর্ধাধর্ঘ প্রদান্িক| | 

ছু দগা। সঙ দেয়! পত্ডিতৈধ কৈ জে; |” ইত্যাছি। 

( গালোত্রধ্জ ২১৭ ঘং ( 



স্ব ১ 

দেবীপুরাণে বিদ্যাদান নামক মহাভাগা ফলাধ্যায়ে বিশেষ 
ধিবরণ আছে,. বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে লিখিত হুইল না। 

লকল ধর্শশাস্ত্রেইে এক বাক্যে স্বীকার করিম্বাছেন যে, বিদ্যা- 

শ্লান পরম শ্রেয়োজনক । 

ছেযাত্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে-_- 

যে সকল বিদ্যা অভিহিত হুইল, এই সকল বিদ্যার এক 
এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবত। আছেন। খগৃবেদের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা ব্রদ্ধা, ঘজুর্ববেদের রাদব, সামবেদের বিজু, অর্ববেদের 

মহাদেব, শিক্ষার প্রজাপতি, কর্পের ব্রহ্মা, ব্যাকরণের সরস্বতী, 

'নিরুক্তের ৰরুণ, ছন্দের বিষু, ক্যোতিষের রবি, মীমাংসার চঙ্, 

ক্যায়ের বায়ু, ধর্মশান্ত্রের মন্্, ইতিহাসের প্রজাধ্যক্ষ, ধনুর্ববেদের 
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নামে প্রসিদ্ধ শবরাশির বা তৎগ্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান 

হইতে শ্রেষ্ঠ। 

. খগ্বেদাদি শবরাশির বা তৎ্প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ 

কর্ছের জ্ঞানও বিদ্যা বটে 3 কিন্তু তাহা অপর! বিদ্যা । উপনিষদ্- 
গ্রতিপাদ্য পরব্রক্মবিষক্পক বিজ্ঞান পরাবিদ্যা। ব্রক্ষবিদ্যা কর্ম- 

বিদ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । কর্মবিদ্য। নিজে স্বতন্ত্ররূপে অর্থাৎ তৎ- 

কালে ফল জন্মায় না। কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কালাস্তরে 

তাহার ফল উৎপন্ন হয়্। কর্মফল বিনশ্বর। কিন্ত ব্রহ্মবিদ্যা 

স্বতন্থভাবে ততকালেই সংসারনিবৃত্তিরও ফল উৎপাদন কন্তর, 
অথচ প্র ফলবিনাশী নহে। এইজন্ত বেদবিদ্যা ও কর্মৰিদ্যা 

অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা জেষ্ট। 

*তক্জাপর! খগ্বেদো যন্তুর্ধেদধো সামধেদোহ্থর্ববেদঃ শিশগ। 

কল্সো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।” (প্রশ্নোপনি”) 
ইহার তাৎপধ্য এই যে, খগ্বেদ, সামবেদ, য্জুর্ব্বেদ, অথথ্ব- 

বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্োতিষ এই মকলের 

বিজ্ঞান এবং তত্প্রতিপাদ্য কম্মবিজ্ঞান অপর! বিদ্যা । ৩ দেবীমন্ত্র। 

*শতলক্ষ প্রজণ্তাপি তন্ত বিদ্যা ন সিধ্যতে |” (শ্রামান্তব ) 

বিদ্কাকর বাঁজপেয়িন্, আচায়পদ্ধতিরতয়িতা, রঘুনন্দন অষ্টা- 

বিংশতিতত্বে ই'হার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
বিদ্যাকরমিশ্র মৈথিল, রাক্ষলকাব্যের টীকাকান্। 

বিষ্যাঁগণ (পুং) বো্ধগ্রস্থাবলীবিশেষ। 
বিগ্যাগম (পুং ) বিদ্যায়াঃ আগমঃ | বিদ্যালাভ। 

বিদ্যাগুরু (পুং) বিদ্যা্াতা গুরু, শিক্ষক, যিনি বিদ্যাদান 
করেন । 

“বিদ্যা গুরুঘেতদেব নিত্যা বৃত্বিঃম্যোনিষু। 

প্রাতিষেধৎসুচাধর্শান্ হিতথেশাপদিশতস্বপি ॥” (মনু ২২০৬) 

বিদ্যাগৃহ (পুং) বিদ্যালয়, যে গৃহে বিদ্যাশিক্ষা' দেওয়া হয়। 

বিদ্যাচক্রবর্তিন্, সম্তুদায় প্রকাশিনী নামী কাব্প্রকাশ- 

টাকারচয়িতা। 

বিদ্ধাচণ[ন], বিদ্যাচুঞ্চ ( পুং) বিদায়! বিত্বঃ বিদ্যা (তেন 

বিত্শচুঁপচনপৌ। পা 61২২৬) ইতি চনপ, চুপ, চ। 

বিদ্যাদ্বার] খ্যাত, বিদ্যান্থার! বিখ্যাত, বিদ্বান্। 

বিদ্যাতীর্ঘ (রী) ১ পুণ্যতীর্ঘভের। ( মহাভারত বনপর্বব ) 
২ তৈত্তিরীয়কসার-রচয়িত! | ৩ শঙ্করাচাধ্য-সম্প্রদায়ের ৯ম গুরু। 

বিদ্যাতীর্ঘ শিষ্য, জীবন্মুক্তিবিবেক-রচয়িত| ) ইনিই মুগ্রসিক্ধ 

ইন্দ্র, আঘুর্ক্বেদের ধন্বস্তরি, কলাবিদ্যার মহীদেবী, নৃত্যশান্ত্ের 
সছাদেব, পঞ্চরাত্রের সক্কর্ষণ, পাশুপতের রুদ্র, পাতঙ্জলের 

ঘনস্ত, সাংখ্যের কপিল,সকল অর্থশাস্ত্রের ধনাধ্যক্ষ,ও কলাশান্সের 

কামদেব, এইরূপ সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।* 

শ্রতিতে বিদ্যা ছই প্রকার বলিয়া নির্দিই হইন্াছে, 
বথা-_-পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। প্যুয়া ব্রহ্মাবগমঃ স পরা, 

য়াক্ষরমধিগম্যতে সা পরা” (শ্রতি ) ঘে বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান হয়, 

তাহার নাম পরা বিদ্য। | ব্রহ্মবিদ্যাই পরা! বিদ্যা । কারণ ব্রহ্গ- 

বিদ্যা ঝ| ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সংসারনিবৃত্তি বা অপবর্ণ অর্থাৎ 

সুক্তিসম্পনন হয়, সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। নুতরাং ত্রহ্ষবিদ্যা 

পরা বিদ্যা, উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বা শবরাশিপ্রতিপাদিত 

্রজ্মবিষয়ক বিজ্ঞানই পরা বিদ্যা । এই পরা বিদ্যা খগ্বেদাদি 
২ পিসী পপ পলাশ পাশাপাশি চি 

* প্গ্বেদত্য দ্বৃতে। ব্রহ্মা যজুর্বেদন্য বাসধঃ। 

সাসবেদস্তখ। বিধুঃ শঙ্তুশ্চাথ্ববণে| ভবেৎ ॥ 

শিক্ষা গ্রজাপতির্জের। কল্পে। ব্রহ্ম! প্রবীর্তিতঃ। 
সরম্বভী ধ্যাকরণং নিরুত্তং বরুণঃ প্রভুঃ ॥ 

ছন্দে। বিষুন্তখৈধাগিজে চাতিযং তগধান্ রষিঃ | 

শানাংস। ভগবান্ সোসে। স্তায়মর্গঃ সমীরণ: ॥ 

ধর্দ্শ্চ ধন্দরশান্ত্রাণি পুরাণঞ্চ তথ! মনুং। 

ইতিহাস; প্রজাধ্যক্ষে। ধন্তুর্রেদঃ শতক্রতুঃ ॥ 

আযুর্ব্বদত্ত য সাক্ষান্দেবে। ধন্বস্তরিঃ প্রভূ । 

কলাযেদে। মহীদেবী নৃত্যশান্ত্ং মহেশ্বরঃ ॥ 

সন্কর্ণ: পঞ্চরাত্রং রুদ্রঃ পাশুপতং তথ। | 

পাতগ্রলমনত্তঞ্চ সাংখ্যঞ কপিল! মুনি; ॥ 

পা কঙ্গাশাস্ত্াপি ঃ ঢানিড়া 

অন্চ।নি যানি শান্্র।ণি হৎ কর্মাণি গ্রচক্ষতে। বিদাত ( কী) | বিদ্যার ভাব বা ধর্ম 

গএব দেখত। তন্ত শান্্ং কর্ম চ দেষবৎ | বিদ্যাদত্ত, একজন কবি। ইনি কাযস্থজাতীয় এবং বিজয়পুর- 

( হেমাদিব্রতখণ্ড ধৃত বিফুধর্সোত্তর ) রাজ জয়াদিত্যের সভায় বিষ্কমান ছিলেন ! রর 

ফুড] ১৪৩ 



৮ সপ শপ ৮২২১ 

বিদ্যাদল ( পুং ) ভুর্জবৃক্ষ । (শবমালা ) 
বিদ্যাদাত (তরি) বিদ্যাং দ্দাতীতি দা-তৃচ। বিদ্যাদানকর্তা, 

ধিনি বিদ্যা দান করেন। ২ পঞ্চ পিতার অন্তর্গত পিতৃভেদ । 

“অননদাত। ভয়ত্রাতা পত্বীতাতস্তঘৈব চ। 

বিদ্যাদাতা জন্মদাতা পঞ্চেতে পিতরো নৃপাম্ 1” 
( ব্রদ্দবৈবর্তপু” ব্রঙ্গখণ ১* অ০) 

অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, পত্বীর পিতা, বিদ্যাদাতা ও জন্মদাতা 

এই পাচজন পিস্কৃতুল্য। 

বিদ্যাদান (ক্রী) বিদ্যায় দামং। ১ অধ্যাপন, বিদ্যাশিক্ষা 

দেওয়া, বিদ্যাদানের তুল্য পুণ্য নাই। ২ পুস্তকদান। 
[ রিদ্যাশব্দ দেখ]. 

বিদ্যাঁদায়াদ (পুং) বিস্তার উত্তরাধিকারী শিষ্যপরম্পরা। 

বিদ্ভাঁদাস, ব্রজবাপী জনৈক বৈষ্ণব কবি। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে 

ই'হার জন্ম হয়। 

 বি্াদেবী স্তর) বিদ্যায়া অধিষ্াত্রী দেবী। ১ সরম্বতী। 

২ যোড়শজিনদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম) 

বিদ্যাধন (ক্লী) বিদ্যয়া অর্গিজতং ধমং। বিদ্যাহ্থারা উপাজ্জিত 

ধন। এই ধন অবিভাজ্য, কাহাকেও এই ধনের ভাগ দিতে হয় 

ইহাকে স্বোপাঞজ্জিত ধন কহা! যায় । 
"বিদ্যাধনস্ত যদ্ যস্ত তৎ তসৌব ধনং ভবেৎ। 
মৈত্র্যমৌদ্বাহিক্চেব মাধুপর্কিকমেব চ॥* (মন্তু ৯২৭৬) 
বিদ্যালনধ ( ছাত্রবৃদ্ধি) ধন, মিত্রলন্ধ ( বিবাহকালে শ্বশুরাদি 

না| 

হইতে প্রাপ্ত ) ধন এবং আর্তি পৌরোহিত্য ক্রিয়ালভ্য ). 

ধন দায়ীদাদি কর্তৃক বিভক্ত হইবে না । 
“উপন্ান্তে তু যল্লব্ং বিদ্যয়। পণপূর্বকম্। 

বিদ্যাধনস্ত তরবিদ্যাৎ বিভাগে ন নিযোজয়েখ ॥ 

শিষ্যাদার্িজ্যতঃ গ্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধপ্রশ্রনির্ণয়াৎ। 

স্বজ্ঞানশংসনাদ্বাদাপরব্ং প্রাধ্যয়নাস্ত, যৎ ॥ 

বিষ্তাধনস্ত তৎ প্রা ধিভাগে ন প্রয়োজয়েখ। 

শিল্পেঘপি হি ধর্ম্মোহয়ং মূল্যাদ্যচ্চাধিকং ভবেৎ ॥৮ 

(দায়তত্বধূত কাত্যায়ন ) 

পণ রাখিয়া যে ধন লাভ করা যায়, অর্থাৎ কোন একটা 
বিষয় মীমাংসা করিবার জগ্ত বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত 

হুইয়! তাহাকে বল! যায়, আপনি এই বিষয় স্থির করিয়া দিন, 

আমি এই পণ রাখিতেছি, মীমাংসিত হইলে উহা আপনারই, 

এই প্রকারে যে ধন লাভ হয়, সেই ধন বিভাগষোগ্য নহে। 

শিষ্যের নিকট হইতে অধ্যাপনালন্ধ ধন, পৌরোহিত্য কার্য 
করিয়া দক্ষিণাদি দ্বারা গা ধন, সন্দিগ্ধ প্রশ্থের উত্তর দিয়া 

যাহা লান্ত হয় তাপ ধন, স্বজ্ঞানশংসন অর্থাৎ শাস্ত্রাদির যথার্থ- 

] বিদ্যাধরত্ব 

তত্ব বলিয়া যে প্রতি গ্রহলন্ধ' ধন, ও শিল্পকাধ্যাদি করিয়া যে ধর্ন 

লাভ হয়, তাহাকে বিদ্যাধন কছে। এই বিদ্যাধন বিতাজচ 

নহে। এই ধন কাহাকেও ভাগ করিয়! দিতে হয় না। স্বীয় 

বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে যে ধন উপাজ্জিত হয়, তাহাই বিদ্যাধন। 
এই ধন বিদ্বান্ ব্যক্তির নিজেরই জানিবে। 

বিদ্যাধর (€পুং) দেবযোনিবিশেষ। পুষ্পদস্তাদি, কামবূপী, 

থেচর, গন্ধরধ্ব, কিন্নর। 

"তশ্মিন ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানামুৎপন্ততঃ সিংহনিপাতমুখ্রং। 

অবাঙ মুখস্তেপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্ত। ॥” 

(রঘু ২। ৬৯) 

২ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে শেষ রতিবন্ধ। 

ইহার লক্ষণ-_ 
পনাধ্যা উরুযুগং ধৃত্বা করাভ্যাং তাড়য়েৎ পুনঃ | 

কাময়েনির্ডরং কামী বদ্ধো বিদ্যাধরো! মত: ॥৮ ( রতিমঞ্জরী ) 

স্তরিয়াং ভীষ। বিদ্যাধরী। 

বিদ্যার, কএকজন গ্রাচীন কবি। ১ দায়নির্ণয় ও হেমাদ্রি- 

প্রয়োগগ্রপেতা । ২ শ্োতাধানপদ্ধতিরচয়িতা। ৩ একজন 
প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবেত্তা । দানমযুখে ইহার উল্লেখ আছে। ৪ অপর 

নাম চরিত্রব্ধন। ইনি সাধারণতঃ সাহিত্যবিগ্ভাধর বা বিস্তাধর 

নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম রামচন্দ্র ভিষজ, 
ও মাতার নাম সীতা । চৌলুক্যরাজ বিসলদেবের রাজ্যকালে 

ইনি শিশুহিতৈষিণী নামী কুমারসম্ভবটকা, সাহিত্যবিদ্যাধরী নামী 

নৈষধীয়টাকা, রাঘবপাগুবীয়টাকা, শিশুপালবধটাকা এঝ সাধু 
অরডূক্কমল্লের অনুরোধে রঘুবংশটাক! প্রভৃতি গ্রন্থ রটনা করেন। 

৫ একজন কবি, লুল্লের পুত্র। শ একজন কবি, শুক্ষটস্থখ- 

বন্মীর পুত্র। 

বিদ্যাধর, চনেন্সবংশীয় একজন রাজা । ইহার পিতার নাম গো 
ও মাতার নাম ভুবনদেবী। 

বিদ্যাধন্ন, একজন বৌদ্ধধর্থানুরাগী। শ্রাধস্তির শিলালিপি হইতে 

জান! যায় যে, ইনি অঙ্জাবৃষ নগরে বৌদ্ধযতিদিগের বাসের জন্য 
একটা মঠ নিন্মীণ করিয়া দেন। ইহার পিতা জনক গাধিপুর 

( কনোজ )রাজ গোপালের মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাধরও পরে 

গোপালের বংশধর মদনের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন 

বিদ্যাধর আচার্য, প্রসিদ্ধ তাপ্রিক আচান্য। তন্ত্রসারে ইহার 

উল্লেখ আছে। 

বিদ্বধরকবি, কেলীরহস্তকাব্য, রতিরহস্ত ও একাবনী নামক 
অলঙ্কারগ্রন্থ-প্রণেত। । মল্লিনাথ কিরাতার্জুনীয়ে শেষোক্ত 

গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন । 

বিদ্যাধরত্ব (ক্লী) ব্দ্যাধরস্য ভাব; ত্ব। ধিদ্যাধরের ভাব বা! ধর্ম ॥ 



বিদ্যাধরাপ্র 

বিষ্কাধরপিটক (রী ) বোদ্ধ-পিটকভেদ। 

বিদ্যাধরভ্, উড়িষ্যার ভ্গবংশুয় একজন রাজা । শিলীতঞজ- 

দেবের পুত্র। 

বিদ্যাধরযন্ত্র (ব্লী) বিস্বাধরাভিবং যন্ত্ং। ওধধপাকার্থ বৈস্বোক্ত 

যন্তরভেদদ। এই যন্ত্র প্রস্ততপ্রণালী যথা__ 

“তথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত 1 নিদধ্যাৎ তশ্মুখোপরি। 

স্থালীমূর্দামুখীং সম্যগনিরুধ্য মৃচ্মৃত্স়া ॥ 

উর্স্থাল্যাং জলং ক্ষিণ্। চুল্যামারোপা যত্বতঃ। 
অপন্তাজ্ছালয়েদগ্রিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্ ॥ 

স্বাঙ্গনীতং ততোযন্ত্াদগৃহীয়া দ্রসমুত্তমমূ । 

বিগ্ভাধরাভিধং যন্ত্রমেতত্তজ জ্ৈরুদাহৃতম্ ॥” ( ভাবপ্রকাশ ) 

একটা স্থালীতে পারদ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটা 

স্থালী উর্ধমুখী করিয়া রাখিবে। পরে জল সংযোগে কোমল 

মৃত্তিকাঘ্ রা উক্ত স্থালীদ্বয়ের সদ্ধিস্থান সংরুদ্ধ করিবে, অন্তর 

উপবিপ্বিত স্থালী জলপূর্ণ করিয়া চুল্লীর উপর বসাইয়! উহার 
অধোদেশে অগ্রিপ্রজ্ালিত করিয়া পাঁচ প্রহ্রকাল একাপিক্রমে 

জাল দিয়! নামাইতে হইবে । পরে শীতল হইলে এ যন্ত্র হইতে 

রস গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্র বিগ্ভাধবষন্ত্র নামে অভিহিত । 

বিদ্যাধর রন €পুং) জরাধিকারোক্ত গুঁঘধবিশেষ। পারদ, 

গন্ধক, তাত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দৃস্তীরীজ, ধুস্ত,র- 

বীপ্ত, আকন্দমূল ও কাঠবিষ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে 

লইয়া চুর্ণ করিবে। এই চূর্ণ সমষ্টির পরিমাণ জয়পালচুর্ণ আবার 

উহাব সহিত মিশাইয়। তাহাকে সিজের আটা ও দস্তীর কাথে 

যথাক্রমে উত্তমরূপে ভাবনা দিয় ২ রতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তত 

করিবে । ইহা সেবন করিলে পরিষ্ষাররূপে দ্বাস্ত হুইয়। সামজ্বর, 

মণ্যজ্র ও গুলরোগ প্রভৃতির নাশ হয়। 

অন্যবিধ, _গন্ধক, হরিতাপ, ন্বর্ণমাক্ষীক, তাম, মুনছাল, ও 

পারদ প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া মিশাইবে। পরে পিপুলের 

কাথ ও সিজের আটায় যথাক্রমে এক এক দিন ভাবন| দিয়া 

২ রতি প্রম।ণ বট করিবে । অনুপান মধু € গব্যছদ্ধ। ইহ! 

সেবন করিলে ঘক্ৎ ব্লীহাধি রোগ নষ্ট হয়। 

বিদ্যাধরাঁভ্র (ক্লী) শূলরোগের উষধ বিশেষ। ্রস্ততপ্রণালী,__ 

বিড়ঙ্গ, মুখা, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, গুলঞ্চ,দস্তীমূল, তেউড়ী, 

চিতামুল, শুঁঠ, পিপুল ও মরচ, প্রত্যেকে ২ তোলা, জারিত 

লৌহ ৩২ তোলা, অভ্রতম্ম ৮ তোলা, থলকুড়ির রসে শোধিত 

হিছুলোখ পারদ ১।* তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে 

পারদ ও গম্ধকে কজ্জলী প্রস্তত করিয়৷ তাহার সহিত লৌহ ও 

অন্ধ মিশাইবে, পরে আর আর দ্রবা মিশাইয়া ঘৃত ও মধু যোগে 

তাহাকে যত্বপূর্ব্বক উত্তমরূপে মাঁড়িয়৷ একটা স্নিগ্ধ ডাণ্ডে রাখিয়। 

বিদ্যানগর 

জলানুপানে সেবনীয়, পরে অবস্থান্থসারে এ মাতার হ্রাস বা বৃদ্ধি 
করা যাইতে পারে। ইহা নানাবিধ শৃল ও অন্পপিত্তাদি বহুরোগ- 
নাশক, বিশেষতঃ পরিণাম শূলের অতি উংকৃষ্ট বধ । 

বিদ্যাধরীতৃতত, অবিস্তাধরো বিস্বাধক্োটতঃ। যে বিস্যাধর 

হইয়াছে । ( কথাস* ২৫।২৬২ ) 

বিদ্ভাধরেন্দ্র (পুং) কাজভেদ, বিস্তাধরের রাজা । (রাজতর" 
১১১৮ )২ কপীল্্, জাঘুবান্। ( মহাভারত ) 

বিদ্যাধরেশ্বর, শিবলিঙগভেদ । ( কুর্মপুরাণ ) 

বিদ্যাধাম মুনিশিষ্য, একজন কবি। ইনি বর্ণনউপদেশসাহ্শরী- 
বৃত্তি নামে গ্রন্থ রচনা করেন । 

বিগ্যাধার (পুং) পর্ডিত। (মালতীমাধব ৪১২) 
বিছ্যাধিদেবতা। (স্্ী) বিগ্তায়াঃ অধিদেবতা অধিষ্ঠান্্ী দেবতা । 

সরস্বতী । 

বিদ্যাধিপ (পুং) ১ খুরু। ২ পণ্ডিত। 

বিদ্যাধিপন্তি, ১ কবি বত্ধাকরের উপাধি। ক্ষেমেনত্রকৃত সু 

তিলকে ই'হার পরিচয় আছে। ২ অপর একজন কবি। 

বিদ্যাধিরাজ, একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ইনি শিবগুরুর পিতা 

এবং শঙ্করাচার্য্যের পিতামহ । 

বিদ্যাধিরাঁজ (পুং) স্থপণ্ডিত। 
বিদ্যাধিরাঁজতীর্থ, মাধবমতাঁবলম্বী একজন সন্্যাসী। ইনি 

আনন্দতীর্থের পরবর্তী ৭ম গুরু। পূর্ব নাম রৃষ্ণভট্ট। ইহার 
বচিত একখানি ভগবদগীতাটাকা। পাওয়া যায়। ১৩৩২ খুষ্টান্দে 

ইহার মৃত্যু হয়। স্মৃত্যর্থসাগরে ইহার উল্লেখ আছে। 

বিদ্যাধীশতীর্ঘ, বেঘব্যাসতীর্থের শিষ্য । পূর্ববনাম হৃসিংহাঁচাধা। 

১৫৭২ খুষ্টাবে ইহাঙ্গ মৃত্যু হয়। 

বিদ্তাবীশবড়েরু (পুং ) পঞ্জিত। 
বিদ্যাধীশম্বামিন্, একজন পণ্ডিত। স্বত্র্থসাগরে ৫০ 

উল্লেখ আছে । 

বিদ্যা €পুং) বিগ্ভাধর, যোনিবিশেষ। 

"পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিগ্যাপ্রাশ্চারণাদ্রমাঃ।” (ভাগবত ২।৬।১৭) 

শ্িদ্যানগর) দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রানর্দীর দৃক্ষিণতটবর্তী একটা 

প্রাচীন প্রধান নগর। দাক্ষিণাত্যের প্রাচী ইতিহাসে 

ঘিস্ভানগর অতীব বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। এঁতিহাসিক 

ও পর্যযাটকগথ এই স্থানকে বিবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

কোনও সময়ে ধিস্তানগর বলিলে উঞ্ক নামে দাক্ষিণাত্যের একটা 

সুবিশাল সাম্রাজ্য বুঝাইত। এই বিগ্ভানগঞ্ধের প্রাচীন নাম 

বিজয়নগর । ১১৫০ থুষ্ঠাববে তুঙ্গতদ্রার দক্ষিপতীরে নৃপতি 

বিজয়ধবজ স্বীফ নামানুসারে এই নগরী স্থাপন করেন। 



বিদ্যানগর 

বিজয়নগরের ভিন্ন নামকরণ সম্বন্ধে নানা প্রকার ভিন্ন তিপ্ন কথা 
প্রচলিত আছে। ইহার অপর নাম দ্বিস্তাজন বা! বিভাজগু*। 

নিজ (0012) বলেন, রাজ! দেবরায় একদিবস তুঙগাভড্রা 
নদীর অরণ্যময় প্রদেশে মৃগয়! করিতে বান। বর্তমান সময়ে 
যেস্থানে প্রাচীন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ বিস্তমান্ রহিয়াছে, 

সেই সময়ে উক্ত স্থান শ্বাপদসস্ভুল অরণ্য ছিল। তিনি 
এই স্থানে আসিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা দেখিতে পান। দেবরায় 

সৃগয়ার্থ যে সকল কুকুর লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল ভয়ঙ্কর 
কুকুরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরগোস দ্বারা প্রহ্ৃত, আহত ও নিহত 

হইতেছে দেখিয়! তিনি নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই দৃস্ঠ 
দেখিয়! অতীব বিশ্রয়াবিষ্টচিত্তে তিমি যখন প্রত্যাবর্তন করিতে- 

ছিলেন, তখন তিনি তুঙ্গতত্রানদীর তীরে একজন অপসকে 

দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট এই অদ্ভুত ও অলৌকিক [ 

বিবরণ প্রকাশ করিলেন। এই তাপসের নাম মাধবাচাধ্্য। 

মাধবাচাধ্য বলিলেন, এই অরণ্যে এমন স্থান কোথায় আছে, 

আমাকে দেখাইতে পার। রাজ! দেবরায় মাধবাচার্ধ্যকে সঙ্গে 

লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। আচার্য বলিলেন, রাজ! 

এ অতিউত্বম স্থান। তুমি এইস্থানে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্বাণ 

কর। এখানে তোমার রাজধানী নির্শিত হইলে বলবীর্ধ্ে 

প্রভাবে ও বৈভবে তোমার জয্প অবশ্থস্তাবী | দেবরায় মাধবাচার্ধয 

বিস্তারণ্যের স্মৃতিসম্মানসংরক্ষণার্থ এই স্থানকে ্বস্থাজন” বা 
বিষ্ঠাঞ্মু* বলিয়া অতিহ্িত করেন। 

ফেরিস্তার অভিমতে এই নগরেক্স নাম *বিজানগর*। 

ফেরিস্তা বলেন, ১৩৪৪ খুষ্টাবে বরঙ্গলের নিকটবর্তী স্থানবাসী 

গাদরদেবের পুত্র কষ্ণলায়ক কার্ণাটিকরাজ বেলনদেবের নিকটে 

গোপনে গমন করিয়া বলেন ঘে, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন 

দাঁক্ষিণাত্যে মুসলমানগণ ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 

দলে দলে মুসলমান দাক্ষিণাত্যে আসিয়৷ বদবাস ররিতেছে, 

হিন্দুসাম্ত্রাজ্যের উচ্ছেদ্সাধন করাই উহাদের উদ্দেন্ত ) ন্থৃতরাং 

এক্ষণে উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়! দেওয়া একাস্ত কর্তব্য। বেলন- 

দেব এই সংরাদ দিয়া দেশের প্রধান প্রধান জনগণকে আ্মাহ্বান 

করেন এবং পার্বত্য প্রদেশে নিরাপৎস্থানে রাজধানী সংস্থাপন 

করিতে গ্রন্তাব করেন। কৃষ্ণনায়ক বলেন, যদি এই পরামর্শ 

স্থির হয় যে, হিন্দুমাত্রেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইরেন ) 

তবে তিনি সেনানায়কের ভার গ্রচুণ করিতে গ্রস্তত আছেন। 

প্রস্তাব দুট়ীরুত হইল। রেলনদের সাহার রাজ্যের সীমান্ত 

গ্রদেশে তদীয় পুত্র “বিজা”র নামানুসারে পবিজানগর” দংস্থাপন 

করেন। কেহ কেহ বলেন, ফেরিস্তার এই উক্তি অমৌক্তিক ও 

জলীক। ধিজয়নগর-সংস্থাপনসম্বন্ধে ফেরিস্তায় যাহ! লিখিত 

[ ৫৭২ ] বিদ্যানগর 

আছে, সেই তারিখ 'ও ব্বিরণ রায়বংশাবলীর .এবং বিদ্যারণৌর 
শাসনে বর্ণিত বিবরণের সহিত অমিল। পর্ত,গীজ পর্যাটকগণ 

বিজয়নগরকে বিজ.্গা! (818885) বলিয়া অতিহিত করিতেন। 

ইতালীয় পধ্যটকগণও এই নগর দেখিয়াছিলেন। তাহাইদর 
প্রদত্ত বিজয়নগরের নাম--বিজেনগেলিয়া (39590£8178 ), 

কানাড়ী ভাবায় প্রাচীন তাম্শাসনে এই স্থান পূর্বে আনগুত্তী 

বলিয়া অভিহিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় এই স্থানটা হস্তিনাৰত্তী 

বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। বিচেন্নগর ও বিদ্যানগর এই বিজয় 

নগযেরই নামান্তর । ১৩৩৬ খৃষ্টা্ে স্তুবিখ্যাত মহাপ্রভাবশালী 

সন্ন্যাসী মাধবাচাধ্য-বিষ্ঠারণ্য প্রাচান বিজয়নগরেক্র ধ্বংসা বশেষের 

উপরে নগর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাধবাচাধ্য বিদ্যারণ্য 

সংক্ষেপত্তঃ “বিদ্যারণ্য” নামে বিদিত ছিলেন, তাহার নামেই 

প্রাচীন বিজয়নগর বিগ্তানগর নামে অভিহিত হয়। 

এখস সে বিজয়নগর নাই, সেই জগছ্ধিখ্যাত বিগ্ভানগরও 
নাই। কিন্ত সেই প্রাচীন মহাসমৃদ্ধিশালী নগরের চিহ্ন এখনও 

বিদ্যানগরের আধু- বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা বিজয়নগর বা 
নিক পরিচ্র. বিস্যানগরের ইতিহাস লিখিবার পুর ইহার 

বর্তমান নাম ও অবস্থার কিঞিত পরিচয় প্রদাি করিতেস্ছি। 

মান্্রাজের বেল্লরী জেলায় এখন হাম্পি নামে যে ধ্বংসাবশিষ্ঠ 

একটী নগর দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই বিদ্ানগরের স্থৃতিচিহ- 
স্বরূপ এখনও বিছ্বামান রহিয়াছে । হাম্পি তুগভদ্রা নদীতীরে 

বেল্লরী হইতে ৩৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই ধ্বংস্ন- 

বশেষ-ভূখণ্ডের পরিমাগ--৯ বর্ণ মাইল। এখনও এখানে একটী 

বাধিক মেলা হইয়া থাকে। অধুনা হসপেট নগরে রেলওয়ে 
ষ্টেশন হইয়াছে। এই ষ্টেশন হইতে হাম্ণি ৯ মাইল দুরে। 
কফমলপুর নামক একটা স্ুপ্রসিদ্ধ স্থান --এই হাম্পি নগরের 
সস্তর্গত। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটপ্রান্ত হইতে কমলপুর তিন 

মাইল দুরে। কমলপুরে লৌহ ও চিনির কারখানা আছে। 
এথানে প্রাচীন অনেক দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে 

পাওয়া যায়। নরপতি রাজাদিগের সময়ে হাম্পি নগরী অতীব 

সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। নরপতি রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি 

সুন্দর দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, পর্যটকগণ সেই সকল 

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে যান, তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, 

রামম্বামী, বিঠোবা ও নরসিংহ স্বামীর মন্দির সর্বোৎক্। এত- 
দবততীত অনেক মন্দির ও মণ্ডপ ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। 
রিরূপাক্ষ মন্দিরে পল্লাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজিত। কেহ কেন 
বলেন, এই মন্দির মাধবাচাধ্ম বিষ্ভারণা শ্বামীর সময়ে নির্দিত। 
তাহার উপাসনাস্থান ও সমাধি অন্যাপি বর্তমান। এখানে 
তাহার শিব্যপরম্পরা শন্বরাচ়ারী নামে পরিচিত। ইহারা এন 



ও সন্মুপস্থ মণ্ডপ অতি বৃহৎ ও গ্রেনাইটু প্রস্তরে হিনির্শিত। 

পুরোভাগে ভিগ্লকুল পুফরিণী, উহার চারিদিক গ্রেনাইট্ প্রন্তরে 
বাধান' এখানে বাধিক রখোৎসব হইয়া থাকে। 

রামঙ্বামীর ম্গির তুক্গতদ্রার তীরে মবস্থিত। ইহার অপর 
পারেই খাবামুখ পর্বত । রামস্বামীর মন্দির হইতে মর্ধমাইল ঘুরে 
তুঙ্গতদ্রার দক্ষিণ তীরে স্ুপ্রসিদ্ধ বিঠোবার মঙ্গির | ইছায় গঠন 
ও কারুফাধ্য অভীব নুন্দর। তালিকোটার যুদ্ধের পর যবন- 
সেনার! বিজ্লয়নগর ধ্ব'ম করিয়া এই দেবালয় লুন করিয়াছিল। 
ভারা ধনলোতে মূলস্থান হইতে এমুর্তি দূরে নিক্ষিণ্ড করিয়া 
মন্দিরের মেজ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। এখন আর বিটঠল 
দেবের শ্রীমুত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না । মুসলমানদের অত্যা- 
চারে শ্রীমূতি অন্ত্রিত হইয়াছেন । প্রাচীন সময়ের গৌরব- 
কীর্তির শেষ চিহ্নন্বরূপ দুর্গটার ভগ্রাবশেষ এখনও বিদ্ামান। 

দুর্গের অভান্তরে রাজভবনের ভগ্মাবশেষ, ভগ্নদেবালয়, বিচারালয়, 

হস্তিণাল! ও উদ্তরশাল1 ভিন্ন এখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া 
যায়না । দেই বিশালসমৃদ্ধিশাপিনী নগরী এখন মহাশ্শানে 
পরিগণিত হইয়াছে। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, ১১৫৭ খুষ্টাব্বে নৃপতি বিজয়- 
ধ্বজ বিজয়নগর সংস্থাপন করেন। কিস্তু ১১৫* খষ্টান্দের 

পূর্বেই এই প্রদেশের সমুদ্ধশালিতার পরিচয় পাওয়া! বায়। 

বেদ]ানগঞের পুর্ব খৃঃ ৯ম শতাবের প্রারস্তে সলিমান নামক 

ইতিহ।স একজন মুসলমান বণিক সর্বপ্রথমে এই 

স্থানের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। ইনি বসোর| নামক স্থানে 
অবস্থান করেন। সলিমান বলহরা রাজার নাম উল্লেখ 

করিয়াছেন । 

সলিমান আরও বলেন যে, থাফেকু রাজার রাজ্য তেমন বড় 

ছিল না। সেখানকার রমণীগণের গাত্রবর্ণসৌন্দর্য্যের যেমন 

চমতকারিত্ব, ভারতের অন্ত কুত্রাপি সেরূপ রূপমাধূর্্য দষ্ট হয় না। 

এই থাফেক্ রাজ্যের অব্যবহিত পরেই রহমী নামে আরও 
একটী রাঞ্য আছে, তথাকার রাজার যথেষ্ট সেনাবল ছিল। 

পঞ্চাশ হাক্জার হস্তী লইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে যাইতেন। এই 
দেশে কার্পাসগ্থত্রের অতি নুন্দর ও সুক্ষ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। 

একখানি বস্ত্র অতি ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কের মধ্য দিয়া অনাক়্াসেই 

প্রবিষ্ট হইত। আরবী গ্রন্থের অনুবাদক মুসো! রেনো এই 
রহ মী সাহ্রাজ্যকে দাক্ষিণাত্যের সু প্রসিক্ক বিজয়নগর বা বিজয় 
পুর বলিয়। মনে করেন । 

এইস্থলে বিজয়নগরসংস্থাপক বিজন্নধ্বজের বংশাবলী সন্বন্ধে 

কিঞিৎ আলোচনা কর! বাইতেছে। দাক্ষিপাত্যে তুঙ্গভতরা 

ট:$82৮6। ১৪৪ 

নদীর উত্তরতটে বর্তমান সময়ে যে আনগুত্ী রাজ্য বিদ্বান 

রহিয়াছে, এই স্থানই প্রাচীন কিছ্বিদ্ধ্যা বলিয়া খ্যাত শিলালিপি 
পাঠে জানা যায়, চক্বংশীয় নন্দমহারাজ ১১৪ খুষ্টাব হইতে 

১*৭৬ খৃষ্টান পর্যান্ত 'মানগুণ্ডীর রাজসিংহ!সনে গ্রতিষিত 

ছিলেন। তিনি নিজ জন্মভূমি বাহিলকদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে 
ভ্রমণ করিতে আসিয়া বিধাতার নিয়তিক্রমে কিছ্িদ্ায় স্বীয় 

পরাক্রমে আনগুত্তী রাজবংশের এক অভিনব ভিত্তি সংস্থাপন 
করেন। ইহার তিরোভাবের পরে ১৭৬ খৃষ্টান চালুক্য. 
মহারাজ সিংহাসনাধিরূড় হইয়! ১১১৭ খৃষ্টাব পর্যন্ত শালনতার 
বহন করেন। চালুক্ মহারায়ের তিন পুত্র হয়, বিচ্জল রায়, 

বিজয়ধবজ ও বিষুঃবর্ধন; বিজ্জল রায় কল্যাণপুরে যাঁইয়া 'এক 

স্বতন্থ রাজ্য স্থাপন করেন, সর্বকনিষ্ঠ বিষুব্ধীনের সমন্ধে 

ইতিহাসে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু মধ্যমপুত্র 

বিজয়ধবজ প্রক্কৃত পক্ষে বিশ্ববিশ্রিতকীত্ডি স্বনামধন্য মহাপুরুষ । 

ইনিই পুণ্যতোয়া তুঙগভদ্রার দক্ষিণতটে স্বীয় নামে সম্ভবতঃ 

১১৫* খুষ্টান্ষে বিজয়নগর নামক জগন্িখ্যাত নগর সংস্থাপন 

করেন। ইনি ১১১৭ খুষ্টাকে আনগুওীর পৈতৃক রাজসিংহাসনে 

সমারূঢ হইয়াছিলেন। বিজয়নগর সংস্থাপন করিয়া ইনি 

৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইনি পরলোকে গমন করিলে 

১১৫৫ খৃষ্টা্ধে ইহার পুত্র অন্ুবেম বিঞ্য়নগরের পিংহালনে 
অধিরড় হন। ১১৭৯ খুষ্টাকে ইনি পরলোক গমন করিলে 

পর ইহার পুত্র নর্িংহ দেবরায় উক্ত অবে' সিংহাসনাধিরূঢ় 

হইয়া ৬৭ বৎসর কাল পধ্যন্ত রাজভোগ করেন। ইনি 
দীর্ঘকাল বিজয়নগরের সিংহালনার্ঢ় ছিলেন বলিয়। মুদলমানের! 

ইহার নামের সহিত উক্ত রাঞ্ের নন্বদ্ধ দৃড়ীকরণার্থ বিজয়- 
মগরকে নরসিংহ বলিয়া অভিহিত করিত। ১২৪৬ খুষ্টাব্দে 

তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত অব্যেই রামদেব রায় সিংহাসনাধিরাঢ় 

হন। রামদেব রায় ১২৪৬ হইতে ১২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব 

করেন। £পর তাহার পুত্র গ্রতাপ ১২৭১ খৃষ্টাক হইতে 

১২৯৭ খৃষ্টাব্ব পথ্যস্ত বিজয্ধনগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

১২৯৭ খৃষ্টাব্দে গ্রতাপরায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর উক্ু খৃষ্টান 
তীয় পুত্র অবুকেশ্বর রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
১৩৩৪ খুষ্টান্দ পধ্যস্ত রাজ করেন। জন্বকেশখ্বরের পুআাদি 

ছিল না। ইহার মৃত্যুর পরে সমগ্র দেশে অরাজকতা উপস্থিত 

হয়। এই সমদ্কে মাধবাচার্ম্য বিস্তারণ্য শৃঙ্গেরী মঠ হইতে বিজয়- 

নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়! বিজয়নগন্নে স্বকীয় নামে বিস্তানগরের 

প্রতিষ্ঠা করেন। রাকববংশাবলী হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল। 

আনগুণ্ডীর বর্তমান শ্নাজার নিকট এখনও এই বংশাবলী 
দেখিতে পাওয়া যায়। 



বিদ্যানগর 
স্পা ্পাস্পিশী লাশটি স্পা টি 

ইতিহাসে ম্পষ্টতর আলোকে দেখিতে পাই। কিন্তু অতি 

অল্প দিনের মধ্যেই নানাবিধ শাননবিশৃঙ্খলায় বিজয়নগরের 

অবস্থা শোচনীয় হইয়! পড়িয়্াছিল। ১৩৩৬ 

খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের ভগ্নাবশেষের উপর 

মাধবাচাধ্য বি্ভারণ্য বিগ্ভানগর সংস্থাপন করেন। যেরূপে তাহা 

দ্বারা বিদ্যানগর সংস্থাপিত হয়, সে কাহিনী অতি অদ্ভুত। 

বিজয়নগরের শেষ শাসনকর্তা জন্বকেশ্বর রায় ১৩৩৫ 

থুষ্টাব্ে পরলোকে গমন করেন, ইহার কোনও বংশধর ছিল না । 

জদ্থুকেশ্বরের মৃত্যুর পর বিজয়নগবের রাজসিংহাসন নৃপতি- 

শৃন্ত হওয়ায় অতি সত্বরে চতুর্দিকে ঘোরতর অরাঞ্কতা উপস্থিত 

হয়। সমগ্র দেশে অশাস্তির অনল জলিয়া উঠে । 

এই সময়ে দয়/ময় শ্রীভগবান্ দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাঁজত্বের 

মূল সুর করার নিমিত্ত হিন্দুরাজ্য বিস্তারের এক অভিনব 

অদভুত উপায় বিধান করেন। জন্থুকেখবরের মৃত্যুর পর 

একব'সর যাইতে না যাইতে ১৩৩৬ খু্টাে মাধবাচাধ্য বিজয়- 

নগরের সিংহাসনে যাদবসন্ততি নামে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এই বংশের আ[দিপুরুব-বুক্ধনাও | এস্লে মাধবা- 

চায্যের কিঞ্িৎ বিবরণ উল্লেখ কর! প্রয়োগনীয় । 

মাধবাচাধ্য পরম পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য 

দশায় নিম্পি হইয়া তিনি ধনলাভার্থ হাম্পিনগরে ভুবনেশ্বরী 

দেবীর মন্দিরে দুশ্চর তপশ্চধ্য।য় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দেবী তাহার 

সে প্রাথনা পুর্ণ না করিয়া স্বগ্রবেগে এই আদেশ করেন যে, 

এজান্সে তাহার এ প্রার্থনা ফলবতা হইবে না, পরজন্মে তিণি 

ধনল/ভ করিবেন। দেবীর স্বপ্রাদেশ জানিতে পারিয়া মাধব 

তৎক্ষণাৎ হাম্পিনগর পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত 

হইয়া তথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অবশেষে তিন এই মঠে 

জগদ্শুরু বিদ্যারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হন। মাধবাচাধ্য বিদ্যারণ্য 

বেদভাধ্যকার সায়ণের ভ্রাতা-নিজে সর্বশান্ত্রে স্থপপ্ডিত 

ছিলেন। | সবিস্তার বিবরণ পবিদ্যারণ্যন্বামী” শবে দ্রষ্টব্য | ] 

বাহ! হউক মাধবাচাষ্য যখন শুনিলেন, বিজয়নগরের রাজা 

জন্থুকেশ্বরের মৃত্যুর পরে সমগ্র দেশে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত 
হইয়।ছে, মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে 

প্রস্তুত হইতেছে, সনাতন হিন্দুধর্থ্ের যথেষ্ট গ্লানি উপস্থিত 
হইতেছে, মাধব তখন শুঙ্গেরী মঠের নিভৃত সাধনপীঠ পরিত্যাগ 

করিয়া কক্ষত্রষ্ট গ্রহের স্থায় তীব্র গতিতে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিষয়- 
বাাপারময় বিজয়নগর অভিমুখে ধাবিত হইলেন )--যে সর্বমঙ্গল। 

ভুবনেশ্বগী দেবীর পাদমূল হইতে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ 

ঝরয়। মাধবাচাধ্য সুদূর শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত হুইয়াছিলেন, 

বিদযানগর 

[ ৫৭৪ ] 

যাহা হউক, আমরা ১১৫৭ থুটা হইতে বিপ্রয়নগরের 

বিদাানগর 

তিনি সর্ব প্রথমে আমিন নগরে সেই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে 
আসিয়া প্রণত হইয়া পড়িলেন। দেশরক্ষার জন্য সর্ধবত্যাগী 

সন্ন্যাসী আজ নিজের মোক্ষসাধন! ত্যাগ করিয়া মায়ের চরণে 

আত্মসমর্পণ করিলেন । দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল, প্রহরের 

পর প্রহর চলিয়া গেল, শ্রীবিদ্যারণা স্বামী দেবীর চরণপ্রাস্ত 

হইতে মন্তকোত্তোৌলন করিলেন না, অবশেষে দয়াময়ী বি্ভারণ্যের 

পুরোভ|গে চিন্ময়ীভাঁবে দেখা দিয়া বলিলেন, প্বিদ্যারণ্য তুমি 

ধনের নিমিত্ত আমার নিকট পপ্রার্থন৷ করিয়াছিলে, এখন তোমার 

বামন! পূর্ণ হইবে। তুমি যখন মাধঘাচার্য্য ছিলে, তখন তোমার 

ধনের বর প্রদান করি নাই, কিন্ত তোমার এখন পুনর্জন্ম হই- 

য়াছে-_তুমি এখন জ্রীবিদ্য। রণ্য স্বামী সর্বত্যাগী সন্নযাদী--এখন 
তোমার এই অভিনৰ জীবনে সেই গ্রার্থনা পূর্ণ হইল । তোমা- 
দ্বারা এখন বিজয়নগর ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইবে ।” বিদ্যারণ্য স্বামী 

মস্তকোন্তোলন করিলেন, এইদিন হইতেই তিনি বিশাল বিজয়- 

নগরের ভার স্বীয় স্কদ্ধে গ্রহণ করিলেন । নিফাম সন্ন্যাসী বিষয়ে 

পূর্ণরূপে বিগতম্পৃহ হইয়াও সাম্জ্যের হিতাধিধানে নিষ্ামভাবে 

জীবন সমর্পণ করিলেন। ১৩৩১ খুষ্টান্দে এই সর্ধত্যাগী সন্ন্যানীর 

পবিত্রতম নামেই ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগরে অতীব সমুদ্ধিশালী 

বিদ্যানগর প্রতিষ্ঠিত হইল। 
বিদ্যারণ্য স্বামী বিদ্যানগর স্থাপন করিয়া দশবতৎসরক[ল 

রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর তিনি সঙ্গম-রাজবংশকে দিংহাসনে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে মন্ত্রীর কাশ্যে ব্রতী হন। যদিও 

বিদ্যারণ্য স্বামী দশবৎ্সরকাল স্বয়ং বিদ্যানগর শাসন করেন, 

তথাপি তিনি রাজা বা মহারাজ নামে অভিহিত হন নাই। 

সঙ্গমবাজ প্রথম হরিহব নবস্থাপিত বিদ্যানগরের প্রথম রাজা। 

হরিহরের চাঁরিটা সহোদর ছিলেন' উহাদের নাম--কম্প, 

বুন্ধ, মারপ্প ও মুদ্দপ্ল। এই ভ্রাত্গণও সকলেই সমরপটু ও 
অতি বিশ্বাসী ছিলেন। হরিহর ইহাদিগের উপর রাজ্যের 

দায়িত্পুর্ণ কাঁধ্য ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে 

রাজকাধ্যের যেমন সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত হইল, অপরদিকে 
তাহার ভ্রানভগণও রাজ্যের সকল অবস্থা জানিবার সুবিধা প্রাপ্ত 

হইলেন। বি্যানগরের ইতিহাসে প্রথম বুক্ধের নাম চির- 
প্রসিদ্ধ । সমরবিদ্যায় বুকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি 
সমগবিভাগের প্রধানতম কর্মচারী পর্দে নিযুক্ত হইলেন। 

কড়াপা ও নেল্পুর অঞ্চলে কম্প বন্দোবস্ত ও জমীজমা বৃদ্ধির 
কাধ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। মারপ্প কাদম্বরাজাদের প্রদেশগুলি 

করায়ত্ত করিয়া মহিস্থরের পশ্চিমস্থ চন্দ্রগিড়ি অঞ্চলে অবস্থান 

করিয়া উক্ত প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন । হরিহরের একটা 

পুত্র সন্তান গন্মিয়াছিল, উহার নাম সোমন। কিন্তু হবিহরের 



বিদ্যানগর 
সি পচ পপ পি 

জীবদাশাতেই সোমনের মৃত্যু হয় ও বুক্ই যুবরাজের পদে 
অভিবিস্ত হইয়া ছলেন। 

কিন্তু রাজগুরু মাধবাচাধ্য বিস্তারণ্যের পরামশশ ব্যতীত 

খই বিশাল সাম্রাজ্যের একটি তৃণও স্থানান্তরিত হইত না। 

তাহার পরামর্শ অনুসারেই পঞ্তভ্রাত! পঞ্চপাগুবের ন্যায় রাজ্য 

শাসন করিতেন । শুলেরীমঠের সহিত বিগ্ানগরেন সম্বন্ধ 

অত্তীব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। শৃঙ্গেরীমঠের একখানি অনুশাসন 

পাঠে জান! যায়, পঞ্চ সহোদর সহ সপুত্রক হরিহর, শৃঙ্গেণী 

ৃ 

মঠের গুরু শ্ীপাদদ সশিষ্য ভারতীতীর্ঘকে ৯ খানি গ্রাম প্রদ্দান 
করেন। হরিহর শৃঙ্গেরীমঠের নিকটে হরিহর"]ব গ্রামনামে 

একখানি অতিবৃহৎ পল্লী স্থাপন করিয়! কেশবভট্ট নামক এক 

ব্রাহ্গণকে উক্ত গ্রাম দান করেন। ভরিহরেব শাসন সময়ে 

মহিস্থরের অনেক অংশ বি্তানগরের অন্তভূক্ত হয়। হরিহরকেই 

অন্যান্ত রাজারা সমাট বলিয়! মান্য করিতেন। ফেরস্তা পাঠে 

জান! যায়, হরিহর হিন্দুরা্জাদের সহিত সম্বত হইয়! পিমীব ' 

স্থএতানকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । “এই যুদ্ধে জগ্লাভ কিয়] 

বণ্গণ, দেবগিরি, হোয়শল, বনানা প্রড়তি দক্ষিণ অঞ্চলের 

রাজন্যবর্গেব শাসিত অনেক গ্রুপ গ্রদেশেব বহুল স্থান তাহার: 

শাসনায়ত্ত হংয়া পড়ে। 

একখানি অনুশ।সন পাঠে জান! যায় যে, হরিহরু নাগপরগণ্ড 

পথ্যস্ত স্বীয় শাসনগ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। 

মহিস্তরের উত্তরপ্চম অংশই নাগরথণ্ড নামে প্রসদ্ধ। 

“রাজবংশ” নামক বিজয়নগরের রাজবংশাবলীর বিবরণ 

হহতে জানা যায়, হরিহর ১৩৩৬ খুষ্টাবব হইতে ১৩৫৪ খুষ্ট।বধ 

পর্যযস্ত রাঙত্ব করেন। অপর কেহ বলেন, ১৩৫০ খুষ্টাব্দ 

পথ্যস্তহ তাহার রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্য- 

বৃদ্ধির জন্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন । ১৩৪৪ খুষ্টাবধে সমগ্র 

দাঁক্ষণাত্য হইতে মুসলমানদিগকে দুরীভূত করিয়াছিলেন । 

কেহ কেহ বলেন, হরিহরের অপর নাম বুক । 

হরিহরের মৃত্যুর পর রাঞ্জসিংহাসনে কে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 

তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। হরিহরের একমাগ্র পুত্র 

বুন্ধরায় তাহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

হরিহরের মৃত্যুর পরে তাহার চারি সহোদরন্রাতা বর্তমান 

ছিলেন, তাহাদের মধধ্য কম্পই জ্যেষ্ঠ । মিঃ সিউএল্ বলেন, 
হরিহরের মৃত্যুর পর কম্পই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হহয়াছিলেন, 

কিন্ত অসাধারণ বীর বুক তাহাকে বিতাড়ত করিয়া স্বীয় 

প্রভাবে সিংহাসন অধিকার করেন । এই বিষয়ে অনেক তর্ক- 

বিতক আছে। ফলতঃ হরিহরের পরে বুক্কই বিদ্যানগরের 
শাসনকর্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

বর্তমান 

পি 

০ পপি শী সপ শী শপ শিপ পাশ শিপ পপ ৮ পপি স্পা স্পা পি ০ পাটি শপ পপি শ্পোপপী পাপী শিপ পিপিপি 

ঠিক কোন সময়ে বুঝধরায়ালু সিংহাসনাধিরঢ় হন, তাহা লই- 

যাও মতভেদ আছে । কেহ বলেন, ₹৩৫ৎখুষ্টাব্খে, আবার অপর 
কেহ বলেন, ১৩৫৫ খু্টাকে তিনি সিংহাসনাধিরূঢ হন। বুক্ধের 

অসাধারণ প্রতাপ ছিল--তঠাহার প্রভাবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য 

বিকম্পিত হইত। একখানি তামশাসনে লিখিত আছে, বুক্ধের 

শাসনসময়ে পৃথিবী প্রচুর শন্তশালিনী হইয়াছিল, প্রজাদের 

কোন প্রকার কষ্ট ছিল না, জনসমাজে সুখের প্রবাহ প্রবাহিত 

হইয়াছিল, সমগ্র দেশ ধনধান্টে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 
বুক্কেব রাজত্ব সময়ে বিদ্যানগরের যে অতুল এয হুইয়া- 

ঠিল, বলল তামশাসনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই 

সময়ে সুবিশাল দুর্গ, সহ সহম্্র সৈম্ত, শত শত হস্তী ও বিপুল 

ুদ্ধসম্তার বিদ্যানগরের বিশ্ববিজয়িনী কীত্তি উদেঘাষিত করিত। 

বুক্ধেব অপর তিন ভ্রাতা স্বস্ব নির্দিষ্ট প্রদেশের অধি- 

কারী হুইয়! সেই সকল প্রদেশ শাসন সংরক্ষণ করিতেন। 

প্রয়োজন হইলে মন্ত্রণাদির নিমিত্ত ইহারা সময়ে সময়ে বিদযা- 

নগবে আসিতেন! খুকেব শাসনকালে ১০১১ খুগান্দে দিলীব 

সুলতানের মহিত বিদ্যানগর তপতির যুদ্ধ সংঘটত হইয়।ছিল। 

এই সময়ে বুক্ধ নৃপতিব একজন অগাবারণ বাঁর সেনাপতি 

ছিলেন। তাহার নাম মপ্লিনাথ। মল্লিনাথেব নাম শুনিয়া 

মুসণমানদেব হৃৎকম্প উপপ্থিত হইত। মল্লিনাথ দীর্ঘকাল 

সেনাপতি পদে কাধ্য করিয়া ছিলেন। তিনি আলাউদ্দীন্কে 

এবং মৃহম্মদ শাহাকে পবাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ফেরিস্তা পাঠে 

জান! যায়, বাঁ্গণী রাজ্যের অধিপতি মহন্মধ শাহ বুক নৃপতির 

সৈশ্যদিগকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলপেন। তিনি 

স্বয়ং বিদ্যানগরে প্রবেশ কবিগা বিদ্য/নগরের যথেষ্ট ছুর্দীশা 

করিয়।ছিলেন। অবশেষে বু অনুরোধের পৰ তাহার ক্রোধ 

শান্ত হয়। কেরিস্তা বলেন, এই বিশাল যুন্ধে পাচলক্ষ হিন্দু 

নিহত হইয়াছিল । মিঃ সিউএল ফেপ্রিস্তার এই লকল বিবরণ 

নিতান্ত অতিবঞ্জিত বলিয়! মনে করিয়াছেন । ফলতঃ ফেপিস্টা 

এতৎসম্বদ্ধে যে বিস্তৃত বিববণ লিখিয়াছেন॥ তাহাতে অনেক 

অলীক কথারও অবতাগণ! করা ভইয়ছে। ফেরিস্তার গ্রন্থকার 

স্বজতীয়দের মুখে অনেক অতিরঞ্জিত ঘটনা শ্রবণ করিয়া 

সচম্মৰ শাহেব কীন্িগৌরব-বর্ণনায় অতিরঞ্জীনের আশয় 

লইয়াছেন। 
যাহাই হউক, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের যে বিপুল ক্ষতি হুইয়া- 

ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এই যুদ্ধের অবসানে কিয়ৎ- 

কাল উভয় শাসন কর্তৃদ্থয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হর নাই। 
ফেরিস্তায় বুক্বরায়কে কষ্ণরায় নামে অভিহিত করা হুইয়াছে। 

মল্লিনাথ হাজিমল নামে অভিহিত হইয়াছেন । এইরূপে অপরা- 
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পর নামেরও যথেষ্ট পার্থকা দৃষ্ট হয়। ফেরিস্তা পাঠে জানা 
যায় যে, কিধেণ রায় ওরফে বুক্ধ রায়ের সহিত মহম্মদ শাহের 

পৃত্রের আরও একবার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বুক্করায় 

পলাইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাইয়! অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। 

কিন্ত অপরাপর এ্তিহাসিকগণ ফেরিস্তার এই উক্চিতে বিশ্বাস 
স্থাপন করেন নাই। 

গুনিজ, (0015) লিখিয়াছেন যে, “দেবরাগর (হরিহর 
রায়ের ) মৃত্যুর পর বুক্করাও রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। বুৰরায় 

বিদ্রোহীর্দিগকে বিতাড়িত করিয়া অনেক স্থান স্বীয় রাজ্যতুক্ত 

করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি উড়িষ্যা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যের 

অন্ততুক্ত করেন। ই'হার মৃত্যুর পরে ই'হার পুত্র সিংহা- 

লনা ধিরূঢ় হন।” মিঃ সিউএল্ বলেন, ১৩৭৯ খুষঠাবে বুককরায়ের 
মৃত্যু হয়। মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর বীর বুকরায়ের পুরের 
প্রদত্ত এক খানি অনুশাসন পত্রে দেখা যায় যে, তিনি তীয় 

পিতার শিবসাযুজ্যলাভের নিমিত্ব ১২৯৮ শকে এক খাঁন 

প্রীম ত্রাহ্মণদ্দিগকে দান কফরেন। এই গ্রামের নাম রাখা 

হয় বুক্ধরাজপুর। আধুনিক এঁতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
১৩৫৪ খুষ্টাব হইতে ১৯৩৭৭ খুষ্টা্ষ পধ্যন্ত বুকরায় রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 

বুক্ধরায়ের ছুই পত্বীর গর্ডে পাঁচটা সম্তন উৎপন্ন 
হয়। তীহান্স প্রথমা পত্বীর নাম গৌরাদ্বিক!। এই গৌরা- 

ম্বিকার গর্ভে হরিহর জন্মগ্রহণ করেন। 

১৩৭৭ খুষাব হইতে ১৪০৪ খুষ্টান্দ পথ্যন্ত 

হরিহর রাজত্ব করিয়াছিলেন । হরিহর পিতার প্রথম পুত্র। 

সুতরাং ইনি যখন সিংহাসনাগিকঢ হয়েন, তথন আদৌ কোন 
গোলযোগ ঘটে নাই । হরিইক্লের সহিতও গুলবর্গের বাক্গণী 

রাজ্যের মুসলমান-শাসনকর্তাদের সুরু সংঘটিত হ্ইয়াছিল। 
তাহাতে হরিহরই জয়লাভ করেন । 

মিঃ সিউএল্ বলেন, হরিহর ( ২য়) জন্কতঃপক্ষে ২* বৎসর 
কাল রাজাশাসন ক্রিয়াছিলেন। হরিহর মহারাজাধিরাজ 

উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিহর দেবমন্দিরে যথেষ্ট 

বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং দ্াক্ষিণাত্যে স্বীয় 

রাজ্যের ভিদ্বি সূ করিয়াছিলেন। মাধবাচাধ্যের ভ্রাতা! 
সায়ণ তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার মুদ্রা ও একুগ 

নামে ছইজন সেনাপতি ছিল। দ্বিতীয় হরিহর ধর্খ্মত 

সন্ধে উদার ছিলেন। তিনি অপরাপর সম্প্রদায়ের মনির 
ও মঠাদির প্রতি বথেষ্ট শ্রদ্ধা! করিতেন। গুণ নামে 
স্বাার অপর এক সেনাপতির পরিচয় পাওয়া বাক্স | হরিহয় 
রাজ্যপ্রাপ্তির প্রারস্তেই সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেম। ভিনি 

২ হরিহর রায় 
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গোয়ানগরী হইতে মুসলমাঁনদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ' 
ই'হার পাটরাণীর নাম অলাম্বিকা। শাসনাদি পাঠে জানা ধায়, 
মহিন্থুর, ধারবার, কাঞ্ীপুর, চেঙ্গলপট ও ব্রিচিনপল্লীতেও 

ইহার অধিকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 

ইনি বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক ছিলেন। হরিহর (২য়) 
তিন পুঞ্ত রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তাহার প্রথম 

বুঝার হর পুত্রের নাম সদাশিব মহারায়, দ্বিতীয় পুত্রের 

নাম বুক্করায় (২য়) এই বুক্করায় দেবরার 
নামেও অভিহিত হইতেন। তৃতীয় পুঞ্রের নাম বিরূপাক্ষ মহাশয়, 

ইহাদের মধ্যে বুক্ধরায় (২য়) বা দেবরায় ১ ৪* খুষ্টাবৰ হইতে 

১৪২২ থুষ্টাবব পধ্যন্ত রাজ্যশানন করেন। বুক্ধরায় বা দেবরার়্ 

যথেষ্ট পরাক্রমশীল ছিলেন। ইহার পিতার বর্তমানে ইনি 

অনেকবার মুসলমান-সৈম্তকে নির্যাতিত করিবার নিমিত্ত সমর- 

প্রাঙ্গণে প্রেরিত হইতেন। দেবরায়কে নিহত করার নিমিত্ত 

দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দিল্লীর 

স্থলতান প্রথমে যুদ্ধ করিয়া! দেবরায়কে নিহত করার প্রস্তাব 

করেন। কিন্তু সে পরামর্শ স্ুবিপাজনক না হওয়ায় অবশেষে 

দেবরায়কে বা উহার পুবকে গোপনে নিহত করার প্রস্তাব হয়। 

সরানজী নামক জনৈক কাজি এই উদ্দেস্তে কতিপয় বন্ধুসহ 

ফকিরের বেশে দেবরায়ের শিবিরে সমুপস্থিত হয়। দেবরায়ের 

শিবিরে এই সময়ে নর্তকীরা নৃত্য করিতেছিল। ফকিরবেশী 

কাজী ও রাজার বন্ধুগণ সেই স্থানে উপস্থিত হয়। ছুষ্ট কাগী 

এক্টী নর্তভকীকে দেখিয়া প্রণয়ের ভাণ করে--এমন কি উহার 

পায়ে পড়িয়৷ অনুরোধ করিয়া বলে যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়। 

রাজসভায় যাইতে পারিবে না । নর্তকী বলে রাজসভায় কেবল 

বাদক ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষের ঘাইবার হুকুন নাই। কাজী কিন্ত 

ছাড়িবার লোক নহে। নর্তকী-তাহার গুণে মু হইয়া তাহাকে 
রাজসভায় লইয়। যায়। কাজী ও তাহার বন্ধুগণ সত্ীবেশ ধারণ 

করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়। এই সভায় দেবরায়ের পুত্র 

উপস্থিত ছিল। ইহার! নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইতে 
দেখাইতে অবশেষে তরবারির কৌতুক ক্রীড়। দেখাইতে লাগিল। 
নানাপ্রকারে তরবাগি সঞ্চালন কগিতে করি ত অবশেষে এই 

দৃত্তগণ দেবরায়ের পুক্রকে তরবারির প্রহারে নিহত করিল-_ 
রঙ্গস্থলীর আলোক নির্ববাপণ কষ্সিমা দিয়া যাহাকে সম্মুথে পাইল, 
তাহাকেই নিহত করিয়া ফেলিল। দেবরায় দুরে ছিলেন, তিনি 

এই সংবাদ পাইয়া শোকে মরিয্নমাণ হইলেন । পরদিন সৈগ্ঠসম্ভার 
সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যবনসেণাগণ ইত্য- 

বসরে প্রচুর ধন ও প্রব্যাদি লুষঠন করিয়৷ লইয়া গেল। মুমল- 
মান দৈন্তগণ বিদ্যামগরের চারিদিক আক্রমণ কড়ি! বেড়াতে 
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লাগিল। এই সময়ে শত শত ব্রাঙ্গণও গুললমানদের : হস্তে 
বন্দী ইইয়াছিলেন। অবশেষে বহু অর্থ দ্বারা স্থলতানকে 
পরিতুষ্ট কবিয়! বিদায় কর! হইয়াছিল । 

ফিরোজ শাহের এই অতথচারে বিদ্যানগরের দক্ষিণপশ্চিমা- 
ঞল প্রদেশে ভীষণ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল । দেববায় 
€ ১ম) হবিহর (২য়) রায়ের প্রতিবিশ্ব স্বপ্নপ ছিলেন । কোন 
কোন এঁতিহাসিক বলেন, দেবরায়ের রাজত্বকালে তাহার 
সেনানায়ক ধারবাবের দুর্গ নিশ্মীণ করেন। এই সময়ে 
ফিরোজশাহ এত অত্যাচার আরম্ভ কবিয়াছিলেন যে, তাহার 
ভয়ে হিন্দুদিগকে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। একটা ঘটনার 
উল্লেখ করা যাই5;। বাক্ষণী রাজোব অন্তর্গত মুদ্গলেন জনৈক 
্র্ণকাবেব কন্যা ফিবোজ শাহ দাত অপহৃত হয়। ইহাতে 
দেবরায় বড়ত ভীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তাহাব 

ক্গাকে ধাববাণণাজের সহিত বিণাহ্চন্বে আবদ্ধ কবেন। 
১৪৬৭ খুষ্টান্দে ইনি ফিরোজ শাহকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান 
কণিয়াছিলেন। তিনি সসৈগ্ঠে বাঙ্গণী রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 

গাম ও নগবাদধি লুগন করেন । ১৪২২ খুগান্দে মহম্মদ শাহ 
অতকিতভাবে দেববাযের পটবাস আক্রমণ কবিলে তিনি 

ইক্ষুবনে পলাইরা প্রাণরঙ্ষ[ী করেন । আহশ্মদ শাহ এই 

সময় বিশ] বাপাম দেবালম, গ্রাম ও নগর নুন এবং বাজ্যেরও 

ঞ্য়দংশ ন্বাজারুক্ত কণিয়াছিলেন। ১৪৪৪ খুষ্টান্দে দেবরায় 
এই অংশ পুনকক্ধার করেন। ১৪৫১ খুঙ্গান্দে তিশি মানব- 

লালা সংব।। করেন । দেখণায়েব রাজত্বক।ণ নন্বন্ধে এই 

এীতিহাপিকের ডান্তর সহিত রাদবংশাখলীর পার্থক্য পাবলক্ষিত 
হহতেছে। 

দেবরায়ের ব পুণ্যকীন্তির চিহ্ন এ্রতিহাসিকগণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন । দ্রেবপায়েব পাচ পুত্র হম, কিন্ত তিনি চারি পুত্র 
রা।খয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে কি প্রকারে 

দুষ্ট কাজী মিহত কবে, সে বিবরণ ইতঃপুর্ব্ব লিখিত হইযাছে। 

তাহার শ্ত্রীব পাম পম্পাদে । পম্পার গর্ভে বিজয় বায়, 
ভাস্কর, মলন, হ!।:এ প্রড়তি পঞ্চ পুন জন্ম গ্রহণ করেন। 

. বিজয় রায় (১ম) |বজররায় ১৪৪২ খুষ্টার্ধ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ 
পধ্যস্ত কেবল এক বর্ষকাল রাজ্যতভোগ করেন। স্থতগাং ইহার 

রাজত্বকালে সবিশেষ কোন ঘটনার বিধন়্ জানা যায় না। বিজয় 

রায়ের পত্রী নাম নারায়ণান্বিকা। নাখারণাথথিকার গর্ভে 

বিজয়রায়ের দুই পুত্র এবং একটা কন্তা সম্ত,ন জন্মগ্রহণ করেন। 

ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরায়। ইনি ১৪৪৩ থুষ্টাব্ব হইতে 
দেষরায় (২য়) ১৪৪৬ খুষ্টাব পধ্যস্ত রাজ্যশাসন করেন। 

 দেবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পার্বতী রায় ১৪২৫ খুষ্টা্ধে মৃত্ুসুখে 
আগা 
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পতিত হ হন। তাহার ভগিনী হরিমা দেবীর লহিত সলুবতিগন 
রাজার বিবাহ হয়। 

যে সময়ে দ্বিতীয় দেবরায় নাজ/ভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে 

সমগ্র দাক্ষিণাত্য বিদ্যানগবেব পাজশাসনাধীন হইয়াছিল। বিজয়- 
নগবের রাজবংশ জাতিবর্ণনির্বিশেষে গ্রজাপালন করিতেছিলেন। 

তাহাদের শাসনে শিল্পসাহিত্য প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইযাছিল। 

দেববায়েব খুল্লতাত সবিশেষ প্রভাবশাপী ছিলেন । তিনি 
মহামগুলেশ্বব হবিহর বায় নামে খ্যাতি লাভ করিযাভিলেন। 

দেবরায় যখন নাবালক ছিলেন, তখন ইনি শাসনকাধ্য পরিচালন 
কবিতেছিলেন। অনেকগুলি তামশাসন ও শিলালিপিতে 

ইহার দানাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। 

ফেরিস্তায় দেবরায়ের সহিত মুসলমানপতি আলাউদ্দীনের 
নাতা মহগ্সদ খাব একটী শন্ধপন্থান্ত বর্ণিত ৬ইয়াচে। ফেবিস্তা 

বলেন, দেববায় আলাপন বামিক ঝর পিছ, দেবরায় পাচ 

বর কাল কব প্রদান ব'বন নাই । অত 

কর দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে আল।উদান্ ক্রু হয়া 
দেববাষেব বাঙজজা বিধ্বস্ত কিয়া ফেলেন। দেববাম অগত্যা 

কুড়িটী হাতী, বল অর্থ এবং ছ্ঠশত নত উপঢৌকনস্বরূপ 
প্রদান করেন । ১৯৪১ খু্টকে এবার তার শিগেব অবস্থা 

সম্বন্ধে ভাবিয়া! অত্যন্ত চিন্তিত হন। গুপবাণ্র মুসণমানদের 

প্রভাব ক্রমশঃই শিরতিশয় বুদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাহার মনে 

আতঙ্কের সঞ্চার হম। তিনি ঠাহার মন্্রী, সভাসদ ও 

সভাপগতদিগকে আহ্বান কধিযা বলেন, তাহাব রাগের 

পরিমাণ বাঙ্গণী বাজ্যেব পবিমাণ আপশা বেশা, 

তাভার সৈন্য, ধনবল ও সমবসষ্তাব মুস 'দানদের অপেক্ষা 

বেশা ভিন্ন কম নয়, কিন্পু আশ্চধ্যেব বিষম এই যে তথাপি 
মুদলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে । ইভান কারণ কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলেন, মুসলমানগণেন অশ্বারোহীসৈম্তগণ ও 

অশ্বসমূহ অভিশে৪, আনাদেব সৈগ্ত ও অশ্ব সেবূপ নহে। 

কেহ বলেন, শ্থলতানের তীরন্দাজ গুলি অতি উত্তম, আমাদের 

সেরূপ তীবন্দাজ নাই। 

স্ুচতুর দেবরায় নিগ্ সৈম্তবলের ক্রটি বুঝিতে পাইয়া 
সৈন্বতাগে মুসণমানসৈন্ঠ সংরঙ্গণেব স্ন্দর বন্দোবস্ত করেন। 

উচাদিগকে জায়ণীর প্রদান করেন, উহাদের উপাসনার নিমিত্ত 

মস্জিদ নিন্মাণ করিয়া দেন এবং রাজ্যমধ্যে আদেশ প্রচার 

করেন যে, কেহ যেন মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার 

উতৎপীড়ন না করে। 

তিনি তাহার সিংহাসনের পুরোভাগে অতি. জিত | 
একটী কাষ্ঠপেটিকায় কোরাণসরিফ রাখিতেন, উ্গেশ্ত এই যে 

| তিনি স্পতংহ 

আক 
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মুসলমানের। যেন তাহাদের ধর্মান্ুলারে তাঁহার সমক্ষে 

ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারে । তিনি মুসলমানদিগের নিমিত্ত 

সে সকল মসজিদ্ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও সেই সকল 

মসজিদের ভগ্রাবশেষ হাম্পা বা হন্তিনাবতী নগরীতে দেখিতে 

পাওয় যাঁয়। কেবল দেবরায় বলিয়। নয়, বিদ্ানগরের রায়বংশ 

ধর্মমত সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তাহাদের বিপুল রাজ্যে হিন্দু- 
মুসলমান ও জৈন প্রতি বুল লোক বান করিত। ইহার! 

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েরই যথেষ্ট মান্ত করিতেন, সকল ধর্মের 

মধ্যাদা। সংরক্ষণ করিতেন । দেবরায় (২য়) রাজনীতিতে 

অধিকতর সুপগ্ডিত ছিলেন । 

পারস্তদূত আব্ছল রজাকের লিখিত বিবরণীতে জানা যায় 

যে, দেবরায়ের ভ্রাতা, দেবরায় ও তাহার দলবলকে নিহত করিয়া 

স্বয়ং সিংহাসনলাভের ছ্রিমিত্ত গোপনে গোপনে অতি কদর্য্য 

অভিসন্ধি করিয়াছিল। ভোজের নিমন্ত্রণব্/পর্দেশে দেবরায়ের 

এই ছুষ্ট ভ্রাতা দেবর'য়ের অনেক সভাসদকে নিহত করিয়া 
অবশেষে দেবরায়কেও ছলন1 করিয়া নিমন্ত্রণালয়ে লইয়া যাইয়া 

মিহত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবরায় মনে স্বভাবতঃই 

ন্রাতার দুষ্ট চেষ্টার কথা উদ্দিত হইগ। ছূরৃত্ত এই স্থানেই 

তাহাকে তরবারি প্রহারে জর্জরিত করিল, তিনি মুতের স্তায় 

পড়িয়া রহিলেন। তাহার ছুষ্ট ভ্রাতা তাহাকে মৃত মনে করিয়া 

চলিয়া গেল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইয়া পরিশেষে 

দুষ্ট ভ্রাতাকে সমুচিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। আবছুল রজাক 
স্বয়ং নিগ্ভানগরে গিয়াছিলেন । আবছুল রজাক আরও বলেন, 

১৪৪১ খুষ্টাব্দের শেষাদ্ধে দেবখায়ের উজীর দাননায়ক গুলবর্গ 

আক্রমণ করেন । এই ঘটনার সহিত ফেরিস্তা-লিখিত ঘটনার 

সামঞ্চন্ঠ দৃষ্ট হয়। আবছুল রজাক বলেন, দেবরায়ের ভ্রাতার 

চষ্ট চেষ্টায় বিগ্ভানগবে যে হুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, আলাউদ্দীন সে 

সংবাদ পাইয়াছিলেন। এই অবনরে দেবরায়কে নির্যাতিত ; 

করা সুবিধা্নক মনে করিয়া তিনি বাকী কর চাহিয়! পাঠান। | 
৬ ] 

দেবরায় ইহাতে উত্তেজিত হন। উভয়ের সীমান্তে এই ঘটনায় 

তুমুল সংহ্াম ঘটে। আবহুল রজাক বলেন, ধান নায়ক গুল- 

বশে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি বন্দী সহ্ প্রত্যাবর্তন করেন। 

ফেরিস্তা বলেন, দ্েবরায় অনর্থক বাঙ্গণীখবাজ্যের মুসলমান- 

দিগকে আক্রমণ করিয়া(ছলেন, তিনি তুঙ্গভদ্র! পার হুইয়া মুদগ- 
লের দুর্গ আধকার করেন, রায়চুড় প্রভৃতি স্থান দখল করার 

ন্থ পুক্রদিগকে প্রেরণ করেন। তাহার সৈম্যগণ বিজাপুর 

আক্রমণ করেন। দেবরায়ের সৈম্তগণ এই সকল স্থানের অবস্থা 

শোচনায় করিয়া ফে'লয়াছিল। অপরপক্ষে আলাউদ্দীন এই 
বাদ পাহয়া তেলিঙ্গনা, দৌলতাবাদ ও বেরার হইতে সৈন্ 

[ ৫৭৮ ] বিদ্যানগর 
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গ্রহ করিয়! অচিরে আঙ্গদাবাদে প্রেরণ করেন। এই সময়ে 

তাহার অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ৫০,০*০ এবং পদ্দাতিক ৬০,৯০০ 

সংখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে ছুই মাসের মধ্যে 

তিনটী তুমুল যুদ্ধ হয়_এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের বিস্তর ক্ষতি 
হইয়াছিল-_হিন্দুর! প্রথমে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অব- 
শেষে খান জমানের আঘাতে দেবরায়ের জোষ্ঠপুত্র প্রাণ 

পরিত্যাগ করেন। এই শোচনীয় ব্যাপারে হিন্দুগণ রণভঙগ 

দিয়া মুদগলের দুর্গে পলায়ন করেন । অবশেষে দেবরায় সন্ধি 

করিয়া এই বিবাদের অবসান করেন । 
অধুনা অনেকগুলি শাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

তাহাতে জান] যাঁয় যে, বীর প্রতাপ দেবরায় মহারায় ভারতবর্ষের 

দক্ষিণপ্রান্ত পথ্যন্ত স্রীয় শাসনপ্রভাব পরিচালন করিয়াছিলেন । 

মুর! জেলায় তিরুমলয় প্রভৃতি স্থানেও দেববায়ের দেবকীঙ্ির 

চিহ্ন পবিলক্ষিত হইতেছে । দেবরায় সমগ্র দাক্ষিণাতা, ভারতের 

দক্ষিণ প্রান্ত ও পুর্ববোপকূল পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। ইহার সময়ে বিগ্ভানগরের সম্ভার অনেক পরিমাণে 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়__মুসলমানদিগকে সাময়িক কার্ষো নিযুন্ত করিয়া 

ইনি সৈম্তবল বুদ্ধি করেন। দেবরায়ের সময়ে রাঁজস্ব অত্ন্থ 

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পগজবেন্টকর” নামে ইনি একটা বিশিষ্ট 

উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজে অসামান্ত বীর ছিলেন 

অথচ ইহার হৃদয়ে যথেষ্ট দয়া ছিল। উত্তরে তেলিঙ্গনা এবং 

দক্ষিণে তাঞ্জোর পধ্যস্ত বিশ্বৃত ভূভাগে ইনি স্বয়ং পরিভ্রমণ 
করিয়া! দেশের অবস্থা অবগত হইতেন। 

ফেরিস্তায় লিখিত হইয়াছে, আলাউদ্দীন্ দেবরায়ের নিকট 

বাকী কর চাহিয়াছিলেন। দেবরায়ের নিকট কর চাহিবার 

আলাউদ্দীনের কি অধিকার ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার! 

বর্তমান এঁতিহাসিকগণ ফেরিস্তার এই উত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন 

করিতে পারেন নাই। ফণতঃ কৃষ্ণানদীর সীমা হইতে কুমা- 

রিকা অন্তরীপ পধ্যস্ত ধাহাদের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত, 

তাহার! আলাউদ্দীনের করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা 

সম্ভবপর নহে। তবে যুদ্ধবিগ্রহে পরাজয়ে সন্ধি উপলক্ষে 

কিঞিৎ অর্থদান করা অসম্ভব নহে। দেবরায় মল্লিকার্জুন ও 

বিরূপাক্ষ এই দুই পুত্র গাণিয়া পরলোকে গমন করেন । 

দ্বিতায় দেপরায়ে« মৃত্যুর পর কে বি্ভানগরের সিংহাসনে 

সমারূঢ় হয়েন, ইহা লইয়া প্রাচীন এঁতিহাসিকগণের মধ্যে 
মঙ্গিপ্জুন। . যথেষ্ট মত ভেদ আছে। কিন্তু অধুন! যে সকল 

তামশান ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল আলো!- 

চনা কপিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২৭ খানি শিলালিপিতে 

অবিসংবাদিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে দ্েবরায়ের মৃত্যুর পরে 
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১৪৪৬ খুষ্টান্দে তদীয় পুত্র মল্লিকার্জুন সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া 

১৪১৫ খুষ্টাব্দ পন্যন্ত বাগ্যশাসন করেন। মল্লিকার্জুন বিবিধ 
নামে অতিহিত হইতেন - ইন্মাড়ি বৌদ্ধ দেবরায়,ইমাড়ি দেবরায়, 
ইমাঁড়ি দেবরায়, বীর প্রতাপ দেবরায়। শ্রীশৈণে যে মল্লিকা- 

জুন দেব আছেন, তীহার নাম অন্ুসাবেই ইহার নামকরণ হয়। 

মিন্মান! দগুনায়ক ই'হার প্রধান মন্ত্রী ছিলগেন। ইনি লোকামু- 
রক্ত রাজা ছিলেন । ১৪৬৪ খষ্টার্ধে হাল একটী পুত্র জন্মে। 

এই পুত্রের সমন্ধে সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। মল্লিকাজ্জুন 

স্বধস্মনিরত ছিলেন, ইহার দানও যথেষ্ট ছিল। রায়- 

বংশাবলীতে মন্লিকাঞ্জুনের স্থলে রামচন্দ্র রায়ের নাম দৃষ্ট হয়। 

সম্ভবতঃ রামচন্ত্র বায় এই মল্লিকার্জুনেরই নামান্তর । দ্বিতীয় 

দেবরায় ছুই স্ত্রীব পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম পক্ষের সী 

পল্লবাদেবীর গর্ভে মল্লিকার্জুন জন্মগ্রহণ করেন। অপর স্বী 

সিংহলাদেবীর গর্ভে বিরূপাক্ষেব জন্ম। মন্লিকার্জুনের পব- 

লোকের পর ১৪৬৯ হইতে ১৪৭৮ খুষ্টাব্ধ পর্যযস্ক বিব্পাক্ষ বিগ্ঠা- 

নগরের শাসনভার গ্রহণ করেন অধুনা এ 

সম্বন্ধে বাবখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । মল্লিকার্জুন 

ও বিষপার্ষের বাজ্যশামন সখান্ধে তিহাসিক ঘটনা সবিশেষ 

[ববপা্ 

| | 
জানা যাস না ।-উহারা কি কার্য কবিয়াটিপেন, ইহ।দেব সময়ে । 

প্রজাদের 'বস্থাই ধা কেমন ছিল, ইহাদের শক্তিই বাকি পরি- 

মাণে চালিত হইত, ইহাদের অধীন কোন কোন রাজগ্ব্গ 
গরদেশসমূহ শাসন করিতেন, কিবপেই বা ইহাদের মৃত্যু ঘটিল 

এবং কিকূপেই বা ইহাদেব বংশে পরিবর্তে নৃতন পোক সহস! 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়! রাঁজসিংহাসন 'মধিকার করিল, সেই সকল 

ঘটনা কালেৰ অন্ধকারগর্ডে বিলীন হইয়াছে । এখনও সেই 

সকল ঘটনার উপর কোনও প্রকার এতিহানক আলোকরেখ৷ 
নিপতিত হয় নাই । ১৪৬২ খুষ্টাব্দে মহম্মদশাহ বান্ধণী বেলগাও । 

কাড়িয়। লইলে৪ বিরুপাঙ্গ দক্ষিণদিকে মসলিপত্তনে স্বপাজ্য- 

বিস্তার এবং যুস্্ফআদিলশাহকে বান্ষণীরাজ্যের বিরদ্ধে সাহায্য 

করিয়াছিলেন । 
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একখানি শিলালিপিতে ম্পষ্ট লিখিত আছে, মহারাজা- 

ধিরাজ রাজ! পরমেশ্বর শ্রীবীরপ্রতাপ বিরূপার্ষ মহাবায়ের শাসন 

সময়ে রাজ্যমধ্যে শাস্তি ও সমুদ্ধি বিরাজিত ছিল। এই সময়ে 

রাঙ্জমন্ত্রী নায়ক অমরনায়ক সমাটের আদেশে অগ্রহার 

অমৃতাস্তপুরে প্রসন্নকেশব দেবমন্দিরের নিকট একটি গোপুর 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । ১৪৭ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপি লিখিত 

হয়। এইরূপ আরও কয়েকখানি শিলার্পিপ দ্বারা জানা যায় 

যে, বরূপাক্ষ রায় ১৪৭৮ খুষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত রাজাশানন করেন । 

বিরূপাক্ষই সঙ্গমবংশীয় নৃপতিগণের শেষ রাজা। অতঃপর 

স্বীয় বলে অধিকার করেন । 

এতক্ষণ আমর! বিদ্যানগরের যে সঙ্গম-রাজবংশের ভূপতিদের 

নাম ও শাসনের কথ! উল্লেখ করিলাম, ইহারা কোন্ বংশসম্ভূত, 

সঙ্গমরাজবংশের ইহা লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ 

উৎপত্তি বলেন, ইহার! দেবগিরির যাদববংপ-সম্ভৃত, 
অপর কাহারও মত এই যে, বনবাসীর কদস্ববংশ হইতেই ইষ্ঠার। 

উৎপন্ন । আবার এক শ্রেণীর এরতিহাসিক বলেন, মহিম্থরের 

হোয়শীল বল্লালবংশেই এই বংশের উৎপচি। আবার আর এক 

সম্প্রদায় এক অদ্ভুত আখ্যান দ্বারা ইহাদেব বংশবিনির্ণয় করিয়। 
রাখিয়াছেন। ইহারা! বলেন, বরঙ্গল রাজাদের মেষপালকের 

অধ্যক্ষদ্ধমু আনগুপ্তী গ্রাম হইতে দক্ষিণপশ্চিমাতিমুখে যাইবার 

সময়ে মাপবাচার্ষ্যের অনুগ্রহ্দৃষ্টি লাভ করেন। তিনি স্বীয় 
নামে বিস্তানগব সংস্থাপন করিয়া ছন্ধ বা হরিহরকে বিগ্ভানগরের 

সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিজ্ অধুনা যে একখানি 

শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যাঁদববংশ 

হইতেই সঙ্গমরাজবংশ প্রাদুভূতি। 

নরসিংহ গাজবংশ। 

(বপাক্ষেব মৃত্যুর পর সলুন নরসিংহ বিগ্ভানগরের 

দিংহাসনাপিরূড হন। এই নরপিংহের সহিত সঙ্গমবাজবংশের 

কোনও সম্বন্ধ [ছিল না। নরসিংহ স্বীয় প্রতাপে অনধিকার 

স্থলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া বিদ্ভানগরের রাজসিংহাসন 

আঁধকার করেন। এ্তিহাঁসিকগণ নরসিংহ্র পূর্বপুরুষদের 

নামোল্লেথ করিয়াছেন । নরমিংহের পিতামহের নাম তিন্ম, 

ইছাব পত্রী নাম দেনকী, পুধের নাম ঈএর | নরসিংহ ঈশ্বরে 

পুত্র। তাহার মাতার নাম বুককামা। নরাসংহেব আরও 

দুষ্টটা নাস 'মছে-এক নাম নরেশ, অপর নাম নরেশ 

অবনীলাণ। ইহার ছুই স্্ী--প্রথমা স্ত্রীর নাম তিপাজীদেবী, 

মপ্রার নাম ন[গলদেবী বা নাগান্বিক। কেহ কেহ বলেন, 

নাগাম্বিক! নর্তকী ছিলেন। ১৪৭৭ খৃষ্টান্দ হইতে ১৪৮৭ খুষ্টাব্ 

পর্যন্ত নরসিংহ রাজ্যভোগ করেন । অতঃপর তাহার প্রথম 

পূত্র বীর নরাসংহেন্্র ১৪০৭ হইতে ১৫*৮ খুষ্টাব পধ্যস্ত বিদ্া- 
নগরের (সংহাসনাধিরূড ছিলেন। ইহার সেনানায়ক রামরাজ 

কথুলে যাইয়া ততরত্য হর্গাধ্যক্ষ যুস্বক আদিল সেবোয়কে সমরে 

পরাভূত ও দুর্গ অধিকাব করিয়া লঙ্কবরূপে (জায়গীরদার ) কাধ্য 

করিতে থাকেন । এই সময়ে বারনরসিংহেন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাত। 
কৃষ্ণদেবরায় তাহার মণ্ধীর কাধ্যে নিযুক্ত ইইযাছিজেন। কৃষ্ণদেব 

রায়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তেলুগুভাষায় কৃষ্ণদেবের 

প্রশংসাস্চক ৰহুল কবিতা আছে। ইহার একটা কবিতায় 
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রন নগরের রাজাদের ইতিহাসে এই কষ্জদেব রায়ের 

১৫৩০ খুষ্টাবব পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে ও বিশাল প্রভাবে রাজ্য 

শাসন করেন। ইহার শাসন সময়ে বিদ্ভানগরের সমৃদ্ধি বিপুল 

পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কঞ্চদেব উত্তরে কটক পর্যাস্ত স্বীয় 

বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন । ইনি উড়িষ্যার স্ুবিখ্যাত 

বৈষ্ণব বাজ! প্রতাপরুদ্র দেবের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 

১৫১৬ খুষ্টান্দে উড়িষ্যারাজের সহিত ইহার যে সন্ধি হয়, তাহাতে 

উড়িষ্যারাজ্যেব দক্ষিণসীমা কোন্দাপল্লী বিজয়নগরের উত্তরসীমা- 

রূপে বিনির্দিষ্ট হয়। ইনি প্রথমতঃ দ্রাৰিড়দেশ স্বীয় শাসনায়ত্ত 

করিয়া লন। মহিম্থুরের উমাতুরের গল্গরাজ ইহার নিকট । 
বশ্ঠতা স্বীকার করেন। এই যুদ্ধে তিনি শিবসমুদ্রের ছুর্গ এবং 

শ্রীরঙ্গপন্টন অধিকার করেন। ইহার পরে সমগ্র মহিস্থর তাহার 

শাসনায়ত্ত হইয়া পড়ে । ১৫১৩ খুগান্দে তিনি নেলোরের উধয়- 

গিরি প্রদেশে শ্বীয় প্রভৃত্ব স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে 

তিনি কৃষ্ঝম্বামী বিএহ আনিয়! বি্ানগরে স্াপন কবেন। 

১৫১৫ ৃষ্টা্দে ইহার সেনানায়ক তিম্ম. অরস্থু গজ্পতি শাসন- 

কর্তার অধিকৃত কোওবীড়, ছর্গ অধিকাণ করেন। ইহাব 

পরে তিনি দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকগুলি হূর্গ অধিক[র কবিয়া- 

ছিলেন। এই সময়ে সমগ্র পূর্বব উপকূল তাহার শাঞ্জনাধীন 

হয়। ১৫১৬ খুষ্টাব্বে তিনি কৃষ্ণানদীর উত্তর অঞ্চলে নিজের 

শাসন প্রভাব বিস্তীর করেন। ১৫১৮ খুঃ অন্দে ইনি যে অনুশাসন 

লিখিয়। দেবোত্তর সম্পত্তি বন্দোবস্ত করেন, তাহা পঞ্ুরীতালুকের 

পেন্দাণাকমী খামে বীরভদ্রদেবের মন্দিরে বাপ্টুলা নগরে 
এবং বিজয়বাড়ার কনক্দুগার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। 

১৫২৯ খৃষ্টাব্দে হনি নরসিংহমুত্তি সংস্থাপন করিয়া তৎসেবার 

সবিশেষ বন্দোবস্ত করেন । 

কৃষ্ণদেবরায় পশ্চিমে কৃথ্ণ, উত্তরে শ্রীশৈল, পুর্বে কোণু- 
বড়, দক্ষণে তঞ্জাপুর ও মথুর। পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার 

করিয়াহিলেন। তাহারই শাসন সময়ে মথুরায় নায়ক-রাজ্য 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কৃষ্ণদেব সংস্কৃত ও তৈলঙ্গ ভাষার উন্নতি- 

সাধনে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সভায় অষ্ট দিগ্গজ 

পণ্ডিত থাকিতেন। কষ্খদেব একদিকে যেমন বীর ছিলেন, অপর 

দিকে তাহার ভগবন্তুক্তিও যথেষ্ট ছিল। মহারাজ প্রতাপরদ্র 

তাহাদক বৈষ্রু জানিয়া স্বীয় কন্তা চিন্নাকে তাহার করে সমর্পণ 

করিয়'ছিলেন। এতদ্বতীত তাহার আরও একটা স্ত্রী ছিলেন। 

চিন্না্বীর এক ক| জন্মে । কুষ্ণদ্ধেব ১৫৩০ খুষ্টাব্ধে পরলোকে 

গমন করেন । মৃত্যুর সময়ে তাহার পুতসস্তানাদি ছিল না। 

নাম অতি সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৫*৯ থুষ্টাব্ব হইতে |. 

7 বিদ্যানগর 
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কষদেব রায়ালুর মৃতাব পরে অচ্যুতেন্ত্র রায়ালু বিজয়নগরের 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ খুষ্টাক 

পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। অচ্যুত রায় ও কৃষ্ণদেব রায়কে 
লইয়া অদ্ভুত মতদবৈধ দৃষ্ট হয়। একখানি তাঅশাসনে'জানা 

গিয়াছে, অচ্যুত রায় কৃষ্ণদেব রায়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । কৃষ- 
দেবের পিত1 নরসিংহ ওবম্িকা নারী আরও একটা স্ত্রীর পাণি- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে নর[সংহের যে সন্তান হয়, 
তাহারই নাম অচ্যুত বা অচ্যুতেন্্র। কষঃদের 
নিঃসন্তান ছিলেন। আবার আর ছইখানি 

শিলালিপিতে দেখা যায়,অচ্যুতেঞ্্র কুষ্ণদেবে পুত্র। ১৫৩৮ খুষ্টাবে 
অঠ্যুতেন্্র কোগুবীড তাণুকে গোপাল স্বাণীব মন্দির নি্মাণ 
করিয়া দিয়াছিলেন, শিল|শিটা পাঠে লাভা জানা বার । অচ্যুতেন্ 
অতীব ধান্মিক ছিলেন। অগ্যুত তদীয় পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদেব 

রায়ালুব হ্যায় দেখমন্দিপনিশ্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, ত্রাহ্মণদিগকে 

ব্রদ্মোত্তর দান প্রভৃতি বিবিধ কার্যে বথেষ্ট অথব্যয় কবিয়। 

গিয়:খন। তিশি তিনবেল্ী নগরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার 

এবং কাণুলে ছুর্গ নির্মান করিয়াছিলেন । 
১৫৪২ খুষ্টাধে অচ্যুতের মৃত্যুর পর সদাশব রায়ালু তাহার 

উততরাধিকারিত্বস্ত্রে বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 

মদাশিব রায়. সধাশিবের শৈশবকালে অদ্যুতের মৃত্যু হয়। 

অচ্যুতর সহিত সদাশিবে কি সধন্ধ এ প্রশ্নেও যথেষ্ট গোল- 

যোগ দেখিতে পাওয়া! যায়। কাঞ্চীনগরের একখানি প্রাচীন 

লিপিতে জান! যায়, বরদ।দেণানামে অচাতের এক পড়ী ছিলেন। 
এই স্ত্রীর গঙ্ভে বেঙ্কটাপ্রি নামে তাহার এক পুত্র হয়। এই 

নেস্কটাদ্রি অপ্পনকাল রাজত্ব ব্বেন। তাহার মৃত্যুর পর সদাশিব 

নামক উহাদের এক জন আত্মীয় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। 

সদাশিব রঙ্গরায়ের পুত্র। তাহ।র মাতার ন।ম তিশ্মান্বা দেবী। 

হাসন নামক স্থানে যে প্র(চীন লিপি পাওয়া! গিয়াছে, তন ষ্টে 
মিঃ রাইস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সদাশিব অচ্যুতের পুত্র। 

যাহাহউক সদ|শিব যতদিন উপবুক্ত বয়োপ্রাপ্ না হইয়া- 

ছিলেন, ততদিন তাহার মগ্রিগণ রাজকাধ্য পরিচ।পণ! করি- 

তেন। এই সফল মন্ত্রীদের মধ্যে রামরায় সর্ব প্রধান ছিলেন। 

রামরায়কে লোকে রামগজ। বলিয়াও অভিহিত করিত। 

রামরায় সদাশিবকে সর্বদা নজরবন্দী রাখিয়া আপন কাধ্য 

উদ্ধার করিতেন। ইহাতে সধ«[শিবের মাতুল ও অগ্যান্ত সচিব- 

গণ রামরায়ের বিরুদ্ধে যড়যন্ধ করিতে পাবস্ত করেন। রাম 

রাজ! বিপদ্ দেখিয়া গবসন গ্রহণ বরশ। এই অবসরে 

সদাশিবের মাতুল তিন্মরা্ শ্বরং শাপনভার স্বহস্তে গ্রহণ 

করেন। কিন্তু তাহার লৌহখ।সনে গ্রণাগ! অতি অল্পদিনের 

অচাত 



টি তোক্পাপাসা? 
শপ নস কপ রা শী 

মধোই প্রপীড়িত হইয়। উঠে। ইহা দেখিয়া সামন্তরাগণ 
স্তাহাকে নির্যাতিত করিতে উদ্ভোগ করেন। রাজমাতুল এই 
সময়ে বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের সাহায্য গ্রহণ করেন। 

মূুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সামস্তরাঁজগণ কিয়দ্দিন 

অবনত মস্তকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিছ্ক মুসলমানগণ চলিয়া 

গেলেই সামন্থরাজগণ রাজমাতুলকে প্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ 

করেন। রাজমাতুল ছঃথ কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া আত্ম- 

তত্যা করিয়া নিস্তার পাইলেন। এই ঘটনার পরে রামরাজ 

আবার সদাশিবের নামে বিজয়নগরের শাসনপরিচালন কার্য্য 

করিতে লাগিলেন। 

পদাশিৰ নাম মাত্র রাজা ছিলেন। ফলতঃ রামবাঁজই 

প্রকৃত বাজা। সদাশিবের পরেই নবসিংহ-রাজবংশের নাম 
বাঁমরাজ তআন্ুরিত ভয়। 

বিজয়নগবের রাজবংশের ইতিহাসে পবিরৃ্ট হয়। 'এই রাম- 

প্জ মন্ত্রী ছিলেন। তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । রাম- 

বাজেখ পিতামহ রামবাঞজ নামেও অভিহিত হইতেন। ইহাব 

পরব নাম শ্রীরগ্গ । শ্রীবর্গর আরণ একটা নাম ছিল _শ্রীবঙ্গ 
রাম নৃপতি, হ্রীবঙ্গ ও মন্ত্রী ছিলেন। ইনি তিরুমল বা তিক- 

মলান্বিকা দেবীব পাণিগ্রহণ করেন । ইহার তিন পুত্র হয়_- 

চোষ্ঠেণ নাম বামরাক্গ_ইনিই প্রথমে উহাদেব বংশের কার্যা 

মনি পদেব 'পরসাদে বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঠহার অপব 

ই ভাতা ছিলেন--এক জনের নাম তিম্ম বা তিরমল--অপর 

নাম বেঙ্কট বা বেঙ্কটাদ্রি। তিম্ম বা তিরুমলের কথা পরে 

বলা হইবে । 

বামরাজ আদিল শাহের সহিত ঘটনাক্রমে একবাব সন্ধি 

করেন । কিন্তু সময় ও সুবিধা বুঝিয়া সহসা সে সন্ধি ভঙ্গ 

কবিয়া৷ আদিলশাহীর্দের অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ স্বীয় অধি- 

কারের সামিল করেন । কিন্তু ইহার পরিণাম বিষময় হইয়া 

উঠে। আলীমারদিল শাহ গেলকুণ্ডা, আহ্ষদনগর ও বিদর্ভ 

বাজাদের সহিত সন্মিগিত হইয়া রামরায়ের বিরুদ্ধে তালিকে।টে 

আসিয়া সমবেত হন । 

দশ মাঈল দূরে রামরাজের সৈম্তর্দিগকে আক্রমণ করেন। 

সমবেত শক্তির প্রবল আক্রমণে ও সুচতুর রামরায় অনেকক্ষণ 

ুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবশেষে নিরূপায় দেখিয়া পলা- 

রনের উদচ্চেছগ করিলে মুসলমান সেনার! তাহার অনুসরণ করিল। 

বাহকেরা পান্থী ফেলিয়া পলাইঈয়া গেল। তিনি বন্দী হইয়। 

আদ্দিল শাহের সম্মুখে আনীত হইলেন। আদিল শাহ তাহার 

মুণ্ড ছেদন করিলেন । ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তালিকোটায় এই ঘটন! 

ধটয়াছিল। এদিকে মুসলমান সেনা বিদ্যানগরে প্রবেশ করার 
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পুর্বেই সধাশিব রায়ালু পেন্নকোগ্ায় পলায়ন করেন। ১৫৭৩ 
সিন শিট শিশ্ন পিপিপি শি টি টিশি িশিাশ্ািশিি শশী তি মেস 

খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

রামরায়ের পতন সম্বান্থো আরও একটা বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া 

যায়। কৈশর ফ্রেডাবিক নামক জনৈক পধ্যাটক তালিকোটার 

যুদ্ধের ছুই বত্সর আগে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। তিনি 

লিখিয়াছেন, রামরাজের সেনার মধ্যে ছুইটী মুসলমান সেনা- 

নায়কের বিশ্বাসঘাতকতাতেহ রামবায় পরাস্ত হ্হইয়াছলেন। 

যে কারণেই রামরায়ের পতন হউক, কিন্তু তাহার পতনের 

সঙ্গে সঙ্গেই সুবিশাল বিদ্তানগর বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ উপস্থিভ 

বিদ্যানগঞ্জব্বংস হয়। রামরায়ের হত্যাসংবাদ প্রচারিত হইলে 

পর হিন্ুসৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, হিন্দু 
রাজন্যবর্গ নিরতিশয় ভীত হন, কেহ কেহ বা পরাক্রমশ।লী 

মুদপমান শাসনকণ্তাদের মহিত যোগদান করেন । ১৫৬৫ খু্টাবে 

মুসলমানেরা স্বকীন্ত প্রচাপে, বিদোহী হিন্দগণেব সাহাধ্যে এবং 

হন্দ্রাজের বিশ্বাসঘাতক মুসণমান সৈগ্ঠাদের সহায়তায় বিষ্ঠা- 

নগর আক্রমণ আন্ত করে। এই সময়ে নিও বিগ্ভাণগাপর 

পবিরধি ৬০ মাইল হইতে ক্ষাণতর ভইতেে হইতে ২৭ মাহাণে 

পবিণত হশ্লাছিল, তথাপি হহাখ রাজপথ, উষ্ঠান, রাঞ- 

প্রাসাণ, দেণমন্দির, নগব, ভম্ম্যাদ পাশ্ববন্তী অগ্তাগ্ত গ্াজগ্ঠ- 

বর্গের রাজপানী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যবন- 

সেনাবা ক্রমাগত অবাবে ও নির্বিবাদে দশ মাস কাল আক্রমণ 

ও লুণ্ঠন করিরা বিদানগরের সমস্ত শোভাসম্পদ ৪ বিপুল 
বৈহব একবারে বিধবন্ত করিয়া সমুদ্ধিশাপী সৌন্দধ্যময় বিদ্য- 

নগবকে একবারে শ্মশানে পশিণত কবিয়। ফেলিল, দেবাণয় 

চর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া দেব বিগহ ভাঙ্গিয়া ফেগিল, রাণজপ্র।সাদ 
ভঙ্গ কবিয়া ধনরহ্রাদি লুগন কবিল, হাটবাজার ভাঙ্গিয়া গেল, 

অধিবাসীবা স্ত্রী পৃত্র লইয়া মান পাণ ধঞ্ষণার্থ পলাইয়া গেল। 

সিউএল্ বলেন, অতঃপর শ্রীরঙ্গের দ্বিতায় পু তিকুমল 

১৫৬৪ পুষ্টান্দ হইতে ১৫৭৩ খুষ্টা্দ পথান্ত রাজহ কবেন। খিক 

মিঃ সিইএলের প্রদত্ত বংশবল্লীতে দেখ! যার রামরাজের দুষ্ঠ পুর 

ছিলেন, জোষ্ঠের নাম কষ্ণরাজ ও কনিষ্ঠেব নাম তিরুমল রায়। 

কষ্ণরাজ আন গুও্ডীতে স্বীয় রাজধানী সংস্থা- 

পন করেন। তাহার সন্তান ছিল না । বাম- 

বাজের পুর বিছ্ুমান থাকিতে তাহার কনিষ্ঠ কি প্রকারে রাজ্য- 

পাভ করিলেন তাহার হেতুন উল্লেখ নাই। তিকমলের রি 
পরী ছিলেন যথা--(১) দেঙ্গলম্বা, (২) রাঘবান্ব!, (৩) পদবেম্বা ৪ 

(৭) কৃষ্ণবান্বা । তিরুমল ১৫৬৭ খুষ্টা্ধে পেরকোণ্ডায় রাজধানী 

প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার তিন পুত্র (১) শ্রীরঙ্গ ওরফে ৰিশাখী, 

(২) তিরুমলদেব ওরফে শ্রঞর্দেব ও (৩) বেস্কটপতি | 

অপরাপর রাঞ্জগণ 



বিদ্যানগর 

শ্রীরঙ্গেব শাসনকাল ১৫৭৪ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব পর্যন্ত । 
তিরুমলদেব কয়েকমাস রাজ্যশাসন করেন । অতঃপর ১৫৮৫ 

ুষ্টান্দের শেষার্দ হইতে ১৬১৪ থুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেস্কটপতি রাজ্য- 

শাসন করেন। বিগ্তানগরের রাজাদের ভাগ্যলঙ্ষমীর চাঞ্চল্যের 

সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর স্থানেরও যথেষ্ট পরিবর্তন সংঘটিত হইতে 
আরম্ভ হয়। বেস্কটপতি পেন্নকোণ্ডা হইতে চন্ত্রগিরিতে 

বাজধানী স্থাপন করেন। বেস্কটপতির পরে নিম্নলিখিত 

নুপতিগণ বিজয়নগরের বাজ! বলিয়া! খ্যাত ছিলেন । 
নাম খঙ্টাক 

চি 

শ্রীরঙ্গ (২য়) ১৬১৭৯ 

রাম ১৬২০__+১৬২২ 

শ্রীর্গ তেয়) ও বেস্টাপা ১৬২৩ 

বাম ও বেস্কটপতি ১৬২৯---১৬৩৬ 

শ্রীরঙ্গ ( ৪র্থ) ১৬ ০৪--১৬৬৫ 

এই সকল নৃপতির নাম ও রাজত্বের সময় খুব যথার্থ বলিয়া 
মনে করা যায় না। কিন্ত শ্রীরাঙ্গেব রাজত্বকাল ১৬৩৯ খুষ্টাব্দের 

পূর্বব হইতে আরব হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু 
এই শ্রীরঙ্গই ১৬৩৭ খুষ্টাবে ইংরাজদিগকে মান্দ্রীজের বন্দর প্রদান 

অতংপব আমরা আর একরূপ রাজবংশ পাই যথা £__- করেন। 

ন।ম খষ্টাব্ৰ 

শরীর ১৬৬৫-__-১৬৭৮ 

বেস্কটপাঁতি ১৬৭৮--১৬৮০ 

শরীর ১৬৯২ 

বেস্কট ১৭০৬ 

শরীর ১৭১৬ 

মহাদেব ১৭২৪ 

শ্রীরঙ্ ১৭২৯ 
বেম্কট ১৭৩২ 
পাম ১৭৩৯ (?) 

বেস্কটপতি ১৭৪৪ 

ক সঁ ক রা 

বেস্কটপতি ১৭৯১--১৭৯৩ 

অপর গ্রন্থে অন্ত প্রকার বিবরণ আছে যথা £-_ 

শ্রীরঙ্গরায়ালু ১৫৫৭-_-১৫৮৫ 

বেহ্ছটপতি দেবরায়ালু ১৫৮৫-_-১৬১৪ 

চি্কদেব রায়ালু (বল্পুরে বাজধানী) ১৬১৫_-১৬২৩ 

রামর্দেব রায়ালু ১৬২৪---১৬৩১ 

বেস্কট রায়ালু ১৬৩২--১৬৪৩ 

শ্রীরঙ্গ রায়ালু ১৬৪৪--১৬৫৪ 
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এই গ্রন্থে ইহার পরবর্তী আর কোন শাসনকর্তার নাম 

লিখিত হয় নাই। মধুরার রাজা তিরুমলের যড়যন্ত্রে কি প্রকারে 
বিজয়নগরের রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হই- 
য়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত মন্ত্র এই যে, তিরুমল নায়ক বিজয় নগরের 

রাজা নরসিংহের বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তখন বিদ্যানগরের 

রাজাদের রাজধানী বল্ল,রে ছিল। জিঞ্জি, তগ্রাবুর, মধুরা ও মহি- 
স্থরের রাজারা তখনও বিজয়নগরের রাজাকে কর প্রদান 

করিতেন । সময়ে সময়ে নানাবিধ উপচৌকন দিয়া রাজার সম্মান 

রক্ষা করিতেন । কিস্তুবিদ্রোহী তিরুমল বিজয়নগরের বশ্ঠতা 

স্বীকার করিতে প্রস্তত ছিলেন না। নরমিংহ রায় তিরুমলকে 

শাসন করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিরুমল ইহ! 

জানিতে পারিয়! জিপ্রিরাজ সহ সন্ধি করেন। 

তিরুমল অতি কুচক্রী ছিলেন। তিনি নরসিংহ রায়কে 

পরাস্ত করিবার নিমিত্ত গোলকুগ্ডার সুলতানেব সহিত মগ্ত্রণ! 

করেন। নরসিংহ যখন মধুরায় তিরুমলকে আক্রমণ করিতে 

যান, গোলকুগ্ডার স্থলতান স্থযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নরসিংহের 

রাজ্য আক্রমণ করেন। নরসিংহ বীরপুরুষ, তিনি তিরুমলকে 

শাসন করিয়া সৈশ্ঠসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ভন করিলেন ও আত- 

তায়ী স্বলতানকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত 

করিয়া দ্রিলেন। কিন্তু পরবত্সর স্থুলতান অধিক সংখ্যক 

সৈন্তসহ আসিয়া নরসিংহকে পরাস্ত করিলেন । নরসিংহ 

অপ্রতিত হইয়! দক্ষিণদেশের নায়কগণের সহিত মিলিত হইবার 

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হওয়ায় ১ বৎসর 

চারিমাস কাল তঞ্জাবুরের উত্তরে জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। 

এই সময়ে তাহার অমাত্য ও সৈন্যগণ তাহাকে পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন । নরমিংহ অতঃপর মহিম্ুররা্দেব আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। এদিকে তিরুমল্ল নানাবিধ ঘটনায় নিপতিত হইয়া 

মুনলমানদের বশ্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিরুমলের 

নিরবদ্ধিতায় বিনা রক্পাত্তে মধুরা গোলকুগ্ডার স্থলতানের 

অধীন হইয়া পড়ে । 

অতঃপর নরমিংহ মহিস্ুর বাজ্য হইতে ভাগাপরীক্ষথ 
স্বদেশে গমন করেন। তিনি আবার সৈন্তসংগ্রহ করিয়া 

কয়েকটা প্রদেশ অধিকার করেন এবং গোলকুগ্ডার সেনা- 
নায়ককে সমরে পরাস্ত করিয়া আরও কয়েকটা প্রদেশের উদ্ধাব 

করেন। নরসিংহের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে আবার হিন্দু- 
রাজ্যের অ্যুত্ঘয়ের সম্ভাবন1! হইয়। উঠে। কিন্তু ঈর্যাপরায়ণ 

তিরুমলের ছুষটবুদ্ধিতে দেখিতে দেখিতে হিন্দুর আশাস্য মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িল। তিরুমলের আমন্ত্রণে গোলকুগ্ডার সুলতান 
মহিস্থরের সেনাপতির অনুপস্থিতিতে মহিস্থররাজ্য আক্রমণ 
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করিলেন। তাহার ফলে বিজয়নগরের হিচ্দুরাজা চিরদিনের 

মত বিধ্বস্ত হইয়। গেল। দৃশ্ততঃ তিরুমলই বিজয়নগর ধ্বংসের 

শেষ হেতু । ইহাতে ্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী তিরুমলের ক্ষতি 

ভিন্ন'কোনও লাভ হয় নাই । তিরুমল অতঃপর সুলতান দ্বার! 

সবিশেষরূপে উতৎ্পীড়িত হইয়াছিলেন। 

মিঃ সিউএলের মতে বেস্কটপতির পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খষ্টা- 

ন্বের পরে তিরুমল রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৮ ১ থৃষ্টান্দের ১২৯ জুলাই তারিখে মিঃ মনারো 

গভরমেন্টেব নিকট এক পত্র লিখি আনগুপ্তীর 

রাজাদের কিঞ্িৎ বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 

আনগ্রপ্তীর বর্তমান রাজা (১৮০১ খুষ্টান্দে) বিজয়নগরের 

রাজবংশের দৌহিত্র। ইহাদেব পূর্কপূরুষগণ মুসলমানদের 

নিকট হইতে হরপণবল্লী ও চিত্তলছুর্গ জায়ণীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 

১৮০০ খৃষ্টানদের প্রারস্তে ইহারা মোগলসম্রাটুকে ২”০০০২ টাকা 

কবস্বরূপ প্রদান করিতেন । ১৬৪৯খুষ্টান্দে এই স্থানদ্বয় মরাঠা- 

[দিগের অধীন হওয়ায় মানগুপ্তীর রাজাকে দশহাজার টাকা 

এবং একহাঁজার পদাতী 9 একশত অশ্বারোহী সৈন্ত মহারাষ্ট্র 

শাসনকর্তীদিগকে প্রদান করিতে ১৭৮৬ থুটাবে 

টিপুস্থলতান এই জায়গীব বাজেয়াপ্ত করেন। রাজা তিকমল 

নিজামের রাজ্যে পলায়ন করেন এবং ১৭৯১ খুষ্টান্দ শধাস্ত তিনি 

তথায় পলাতক অবস্থায় অবস্থান করেন। ১৭৯৯ খুষ্টান্দে তিনি 

আবার আনগ্প্তী আক্রমণ করেন। ইনি ইংরাজদেব বহ্যতা 

দৌহি ত্রবংশ 

২০ 

তততি। 

অস্বীকার কবেন। কিন্তু অতঃপর তাহাকে বাধ্য হইয়া: 

শান গুপ্তীর শাসনভার নিজামের হস্তে অর্পণ করিতে হয়। 

এই সময় হইতে রাজা তিরুমল নিজামেখ বৃত্তিভোগী হন। 

তিরুমল ১৮০১ খুঃ অঃ হইতে _নিজামের বৃভিপ্রাপ্ত হইয়া 

১৮২৪ খুঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিরুমলের দুই পুত্র 

জন্মে। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই জ্য্টপুত্র 'একটা কন্তা রাখিয়া 

কালকবলে পতিত হন। কনিষ্ঠের নাম বীব বেস্কটপতি। 

বিবাহের পূর্বেই ইনার মৃত্যু হয়। ইনি ৯৮৩১ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত 

জীবিত ছিলেন । তিক্মলের পোত্রীর গর্ভে তিরুমলদদব নামক 

এক পুত্র এবং লক্্মীদেখাম্মা নামে এক কন্তা জন্মে। তিক্ুমল 

১৮৬৬ খুষ্টার্ধে মানবলীলা সংবরণ করেন । তিরুমলদেবের তিন 

পুর ও এক কন্তা। প্রথম পুত্র বেস্কটরাম রায় ২য পুএ কৃষ- 

দেবরাঁয়, পরে বেস্কম! নায়ী এক কন্া, ততৎপরে নরণিংহ রাজার 

জন্ম হয়। নরসিংহ রাজার অন্মকাল ১৮৭০ খুষ্টাব, ইহার 

এক বৎসর পরে তীয় সর্বাগ্রজ ও তাহার এক বংসর পরেই 

তাহার দ্বিতীয় সহোদর কুষ্ণদেবরায়ের মৃত্যু হয় । বেস্কটরাম- 

রায় ছুইটী কন্তাসস্তান রাখিয়৷ পরলোকগামী হইয়াছেন । 

[ ৫৮৩ ] 
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বিজ্যানগরের মমুদ্ধি। 

প্রসন্নসলিলা তুঙ্গভদ্রা নদীব দক্ষিণতটে সেই মহাসমৃদ্ধিশালী 

হিন্দুরাজকীত্তির চিন্বম্বরূপ বি্তানগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও 

বিরাজমান রহিয়া বিগ্ভানগরের প্রাচীন গৌরবমহিম! উদ্েবাষিত 

করিতেছে । শ্রীমছিগ্ভারণ্যমুনির সময় হইতেই বিস্তানগরের 

বিপুল বৈভবের হুত্রপাত হয়। সেই শুভ সময় হইতেই এই 

বিশালসাম্রাজ্যের পরিমাণ, অর্থগৌবব ও বাজবৈভব দিন দিন 

প্রবদ্ধিত হইতে থাকে । বিদ্যানগরের বিশাল বৈভবের কথা 

শুনিয়া পাবশ্ত ও যুরোপ প্রড়ৃতি স্থানের বিদেশীয় পর্যযাটকগণ 

এই বিশাল নগব সন্দশনার্থ আগমন করেন । 

গগনভেদী গিরিমালার ন্যায় সুরুক্ষিত সুদৃঢ় হুর্গমালা, কবি- 

কল্লিত ইন্ত্রপুরীবিনন্দিত বৈভবশৌভাময়ী বিপুল সুরম্য 
রাঁজপ্রাসাদসমু, নগরবক্ষঃপ্রবাহিণী বুল জলপ্রবাহিকা, 

শঙ্খঘণ্টা কাসর প্রভৃত্ভি সুখরিত শ্রীবিগ্রহগণ-অধ্যষিত দেবমন্দির- 

বুন্দ, অগণ্য শিক্ষািসস্কুল বিগ্ভালয়সমূহ, বিবিধ কাককার্্যথচিত 

প্রতিহারীমণ্ডলাধিষিত স্রশোভিত বন্ধমণ্ডল, বিবিধ্রব্য পবিপূর্ণ 

অগণ্য লোকমুখরিত পণ্যশালা, বিলাসিজনস্খসেব্য স্থরমা 

প্রমোদভবন, চিরহরিৎশোভাময় লতামণ্ডপ, বিবিধ কুস্মমরাজি- 

রাজিত মধুকরকরম্বিত মনোহর পুণ্পোগ্ান, কমলকুমুদকহলার- 

পূর্ণ সরোবব, সৌদশ্রেণী মধ্যবত্তী সরল ও শ্লদীর্ঘ রাজপথ, 

হস্তিশাল!, অশ্বশালা, গ্রাম্মাবাস, ফলভারে অবনত ফলোগ্ান, 

মন্ত্রতবন, সভামণ্ডপ, পল্দমীধিকরণ প্রভৃতি বিবিধ নাগরীয় বৈভবে 

বিছ্ানগর কোনও সময়ে জগতের প্রধানতম নগরের শেণীহুধ 

হইয়াছিল। কৃষ্খদেব রায়ালুর শাসন সময়ে বিদ্ভানগপের সমৃদ্ধি 

অধিকতপ বর্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে বসবপত্তনম্ হইতে 

নাগনপুর পধ্যন্ত বিদ্যানগর সহর বিস্তৃত হইয়াছিল। "দ্য 

১৪ মাইল এবং প্রস্থে দশ মাইল, এই একশত চল্লিশ বর্গমাইল 

পবিমিত বিপুল ভূখণ্ডের উপব এই মহাবৈভবময় নগর প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। ইহার সর্বত্র ঘনলোকসন্নিবাস পরিলক্ষিত হইত । 

সদুবদেশাগত “ণিক্মগ্ুলী, নাজ্প্রতিনিপি ও রাজদৃতগণ 

সর্বদাই বিগ্ভানগরে আসিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য পরিচালন করি- 

তেন। বিগ্ভানগরের শাসনকর্তাদের সমরবিভাগ ততকালে 

অত্যন্ত প্রকট লাভ করিয়ছিল। সেনাবিভাগে সহস্র সহ 

লোক অনবরত নিযুক্ত থাকিত, সমরসম্তার দ্রব্য সততই লর্সিত 

করিয়া রাখা হইত, কুস্তী, কসরত ও বিবিধপ্রকার ব্যায়াম- 

চর্চার অতীব মুবন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যানগরে এই সময়ে 

মে সকল প্রভূত বলবান্ পালোয়ান পরিলক্ষিত হইত, ভারত- 

বর্ষের আর কোথাও সেইরূপ পালোয়ান দৃষ্ট হইত না। আবাল 

অপরদিকে বিবিধ বিলাসজনক কলাবিদ্যারও যথেষ্ট চর্চা 



বিদ্যানগর 
সস 

হইয়াছিল। স্থুগায়ক, নর্তক ও নর্তকীগণের তৌধ্যতিকে অগণ্য 

শারীরিক ও মানসিক কার্যে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ চিত্তবিনোদন 

করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন । এই সময়ে বিদ্যানগরে বিবিপ 

শিল্পকার্যের উন্নতি সাধিত হয়, সহস্র সহস্র €লাক শিরকাধ্যের 

উন্নতিসাধন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে স্বীয় জীবিকা নির্বাহ কৰিত। 
স্থাপত্য কাধ্যেও সহ সহস্র লোকের জীবনোপায় হইয়া 

উঠিয়াছিল। অগণ্য সৌনসমাকীর্ণ বিদ্যানগব কত সহজ 
স্থপতির জীবিকা প্রদান করিত, তাহ! সহজেই বুঝা যাইতে 
পারে। নিত্যব্যবহাধ্য অস্ত্র ও সমরাস্ত্র নিন্নীণের নিমিত্ত 

বিগ্ভানগরের কর্মকারকুল ততই সমাদৃত ২হত, রাজকীয় | 

সমাদরে ইহাদের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি এবং এই শ্রেণীর ৷ 
আবার : ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

বিগ্কানগর হিন্দুরাজার রাজণ[নী বলিয়া এই নগরে পৌরোহিত্যো- 

পজীবী ব্রাহ্মণের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ছিল। 

গৃহে প্রায় প্রত্যহ ব্রতযজ্ঞাদি মন্কুঠিত হইত। মান্দরে মন্দিবে 

[ ৫৮৪ ] 
সপ্ত আজ পাক 
সপ 

তখন গৃহে 

দেবপুজা, ভোগ ও আরাএকের মঙ্গলবাছ্ছে বিগ্ভানগণ নিখন্তর, 

মুখরিত হইত। আবার অপবদিকে ইঞ্জিনয়ারগণ সততই পথ- 

ঘাট ও ভবনাদি পদ্যবেক্ষণ করিরা বেড়াইতেন, নূতন নৃতিণ 

ভবন নিম্মঘণ ও রাজপথাদির উন্ন। সাধনে চিন্তনিবেশ করিতেন। 

চস্তী ও অশ্বাদিকে বিবিধ শিক্ষা দিবার নামত শত শত লোক 

নিযুক্ত থাকত । হহাখা সপারণ ব্যবহার এবং সাদারক 

ব্যবহারের জন্য হস্তী ও মশ্বাদিত্ন যথারীতি শিক্ষা |দত। 

রাজকবি, রাজপগ্ডিত, রাজসভার নর্তকী একর তছ্যহীত বিবির 

শিক্ষায় শিক্ষিত সহত্র সহ লোক, বিগ্ঠানগরে নিরস্ত্র বসবাস 

কারতেন। নানা শ্রেণীর সন্থাস্ত, স্থশিক্ষিত, সদ্ধংশজাত 

লোকের বসবাসে এবং নানা দেণীয় ধনী বণিকৃগণের সমাগমে । 
বিগ্ভানগরের সমৃদ্ধি দিন দিন অরধিকতররূপে প্রবদ্ধিত 

হইয়াছিল । ক 

মিঃ আর্ু সিউএল লিখিয়াছেন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ খুষ্টান্ধে 

বিজয়নগরে যে সকল ুরোপীয় পর্যযাটক আিয়াছিলেন, 
সাহারা অতি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, “আয়তনে ও সমৃদ্ধিতে 

বিগ্ানগর প্রকৃতই এক অতি প্রধান নগর । ধনগৌরবে ও | 
বিগ্তানগরের | বৈভবমহিমায় যুরোপের কোনও নগর 

সমকক্ষ নহে।” 

২। নিকলো (০০1০) নামক একজন ইটালীর | 

পধ্যাটক ১৪২০ থুষ্টান্দে বিদ্যানগরে উপনীত হইয়াছিলেন। ইনি | 

ইস্টার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, “অশেষ সমৃদ্ধশালী বিগ্ানগর 
পর্বতমালার অভেগ্ত প্রাটীরের পার্থ অবস্থিত । এই নগরের 

পরিধির বিস্তার ৬* মাইল। অভ্রতেদী প্রাচীরবেষ্টন পার্ববন্তী 

বিদ্যানগর 
মা তপ্ত 
শপ সাপ পপ সি 

পপ ৩ আর এ ও পপ ক ৯ 
সপ ০ ৩১৯.১ পা এ+ ৬. 

পর্বতশ্রেণীর সহিত সম্মিলিত হইয়৷ এই বিশাল নগরটাকে 

সুদৃঢ় ছুর্গে পরিণত কারয়াছে। নবতি সহঅ রণছুন্ম্দ যোদ্ধা 
নিরন্তর সমরসাজে সুসজ্জিত রহিয়াছে । ভারতবর্ষের অন্ঠান্ঠ 

বৃপতি অপেক্ষা! বিস্তানগরের (3156704511৮) রাঙ্জার বৈভব' 

প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক ।” 

৩। ১৪৪৩ খুষ্টাব্ে আবদুল রজাক নামক একজন পারস্ত 

পধ্যাটক বিগ্তানগরে আসিয়াছিগেন । তিনি অনেক রাজধানীর 

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন । তিনি একস্থানে লিখিয়!- 

ছেন, প্ৰিগ্ভানগরের রাজ্যে তিনশত বদর আছে। ইহাধ 

প্রত্যেকটা বন্দর কোনও অংশে কলিকাট বন্দর অপেক্ষা বৰ 

নহে। বিদ্ভানগর রাজ্যের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত তিন- 

মাসের পথ। প্রতিদিন ২* মাইণ হিসাবে ভ্রমণ করিলে তিন 

মাসে অর্থাৎ ৯০ দ্রিনে ১৮০০ মাইল পণ ভ্রমণ করা বায়।” 

কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উড়িষ্যার উত্তরসীম! পধ্যস্ত অবশ্য 

১৮০, মাইল হইবে। কোনও সময়ে উড়িষ্যাপ উত্তর প্রান্ত 

হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পধ্যস্ত (বপুল ভূভাগ বিগ্ভানগরের 

রাজার শাসনাধীন ছিল। করেব বায়ালুর শাসনকালে ও 
আমরা বিগ্ভানগর সাআাজ্যের এরূপ বিশাল বিস্তৃতির কথা 

শুনিতে পাই) স্থতরাং রজাকের উক্তি অত্যুক্তি বলির। 

মনে হয় না। 

আবছুল রজাক পারস্তের রাজদূত। বিদ্ানগরাধিপত্তি 
তাহাকে অতীব আদরের সহিত স্বীয় রান্যে অভ্যর্থনা করি'।- 

ছিলেন। আবছুল রজাক স্থাণান্তরে লিখিয়াছেন, “বিগ্ভানগবেধ 

ভূপতির ত্রশ্বধ্যপ্রভাব প্রক্ৃতহ অভুলা। ইহার পব্মত প্রমাণ 

সহআধিঝ ইস্তী দেখিয়া আমি বিান্মত হইয়াছি। ইহার সৈন্ত- 

সংখ্যা এগার লক্ষ। সমগ্র ভারতবর্ষে এক্প বৈভবশালী নৃপতি 
আর কোথাও দেখিতে পাওয়া খায় না। বিষ্ভানগরের শ্ায় 

সহর আমি আর কোথাও দেখি নাই। জগতে যে আর 

কোথাও এরূপ সহর আছে, আমি আর কখনও তাহা শুনি 

নাই। রাজধানীটী এরূপভাবে নির্মিত, দেখিলে বোধ হয় 

যেন সাতটা প্রাচীরে বেষ্টিত সাতটা দুর্গ, ক্রমবিন্যস্তভাবে গঠিত 

হইয়াছে । রাজ প্রাসাদের নিকটে চারিটা বিপুল পণাশালা ; 

উহাদের উপরে তোরণমঞ্চে দুই শেণীতে মনোহর পণ্যবীথিকা | 

পণ্যশালাগুলি দৈর্ঘ্যে ও বিস্তাবে অতি বিশাল। মণিকার- 

গণের নিকট বিক্রয়ার্থ ষে সকল হীরা মরকত চুণী পান্না ও মতি 

দেখিতে পাইলাম, আমি আর কোথাও সেইরূপ বহুমূল) মণি- 

মুত দেখিতে পাই নাই। রাজধানীতে মস্থণ পাথরে বাধা 

বহুসংখ্যক কাটা থাল দোঁখয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। 

বিদ্তানগরের লোকসংখ্যা একুতই অসংখ্য । প্লাসনকর্তার 

৬ আপ্পি পি 



প্রাসাদের সন্দুথে টাকশ।লা। ১২০০ প্রহরী দিবানিশি এখানে 
পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আবদুল রজাক বিস্ভানগরের এক 
উৎসব স্বচক্ষে সন্র্শন করিয়া তংলত্বন্ধে জতি পরিস্ক,ট ও সরস 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহ! পাঠ করিলে বিদ্তানগরের 
এশবরধ্যসঘ্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যায়। 

৪। স্থুনিজ (০৫ নামক একজন পর্ত,শীজপরিব্রাজক 
লিখিয়াছেন, যখন বিস্তানগরাধিপতি রায়চুড়ের যুদ্ধে হাত্রা করেন, 
তখন তাহার সঙ্গে ৭৩৯০০ পদদাতি, ৩২৬** অশারোহীসৈন্ত 

এবং ৫৬১ জন গজারোহীসৈন্ত ছিল। বিস্তানগরের রাজাধি- 
রাজের বৈভবের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকগণ এই বৃত্তাস্তটুকু 
হইতেই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। তিনি আরও বলেন,পদাতি ও 

অশ্বারোহী ?সন্য ব্যতীত ৬৮০* অশ্বারোহী এবং ৫০০** পদাতি 

নিরন্তর রাজার দেহরক্ষার কাধ্য করে। ইহারা রাজার বেতন- 

ভোগী। এতত্তিন্ন ২৯৭০০ বল্লমধারী এবং ৩০০৯ ঢালধারী সৈন্য 

হস্তিসমূহের প্রহ্রীরূপে উপস্থিত থাকে। ইহার ঘোটকরক্ষকের 
ংখ্য। ১৬০০, অশ্বশিক্ষক ৩০০ এবং রাজকীয় শিল্পীর 

খ্যা ২০০*। ২০০** পান্থী সততই রাঁজকার্যের নিমিত্ত 
প্রস্তুত থাকে । 

৫। পিজ (7১২৪) নামক অপর একজন পর্ত,গীজ 

পর্যটক বলেন,ণকৃষ্ণদেব রায়ালুর দূশলক্ষ সুশিক্ষিত পদাতি ও ৩৫ 

সহত্র অশ্বারোহী সৈম্ত সেনাবিভাগে সর্বদা যুদ্ধার্থে স্থুসজ্জিত 
থাকে। এই সকল সৈন্ত তাহার বেতনভোগী। ইহাদিগকে 

তিনি যে কোন সময়ে যুন্ধার্থ প্রেরণ করিতে পারেন। 

আমি অনেক দিন হইল, এঅঞ্চলে আছি । একদা রাজ! কৃষ্ণদেব 

রায়াপু সমুদ্রকূলে এক যুদ্ধের নিমিত্ত ১৫০০*০ সৈন্য এবং ৫০ 

জন সৈনিক কর্মচারী প্রেরণ করেন । ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী 

'সৈন্ত অনেক ছিল। ভূপতি কৃষ্ণদেব বিপক্ষদিগকে স্বীয় সৈন্- 

গৌরব 'দেখাইতে ইচ্ছা করিলে অতি অল্লকালের মধ্যে তিনি 

কুড়িলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারেন । 

 ইছাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, তিনি স্বীয় রাজ্যের 

প্রলাশৃন্ত করিয়াই বুঝি" সৈম্যসংখ্যা! প্রদর্শন করিতেন। বিদ্যানগর 
সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা এতই অধিক যে, বিশ লক্ষ লোক এই 
রাজ্যে না থাকিলেও তাহাদের অভাব বিন্দুমাত্রও অস্থভূত হইবে 
না। কিন্ত ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সৈন্ত পথের 

লোক বা মাঠের রাখাল নছে__ইছারা সকলেই প্রত বীর ও 

ূঃসাহসী যোদ্ধ। ৷” 
৬। হছুয়ার্ে বারবোসা (100876 727708 ) নামক 

একজন পর্যটক ১৫০৯ কইতে ১৫১৩ খষ্টান্বের মধ্যে ভ্রমণ 

করিতে করিতে বিস্তানগরে উপস্থিত হন। ইনি লিখিয়াছেন, 

সানা ১৪৭ 

[ ৫৮৫ ] বিদ্যানগর 

পবিস্তানগর অতীব জনতাপুর্ণ। রাজপ্রাসাদগুলি জতি মনো* 
হর ও বিপুল। এই নগরের বু ধনী লোকের বাঁস। রাজপথ 
উদ্ভান ও বারুসেবনম্থলীগুলি অতি বৃহৎ ও মুগ্রসর। সফল 
স্থলই নিরন্তর 'জনতায় পরিপুর্ণ। ব্যবসায় ও বাণিজ্য ধেন 
অনস্তগৌরবে বিস্ভানগরে বিরাঙ্গ করিতেছে। হস্তিশালায় ৯০* 
হন্তী এবং অশ্বশালায় ২৯*** অশ্ব সর্বদাই দেখিতে পাঁওকব! 

বাইবে। রাজার সমন্ষে বেতনভোগী ১৭**** ( এক লক্ষ) 
সৈন্ত সর্বদাই উপস্থিত থাকে ।” 

৭। সিজার ফ্রেডরিক নামক একজন পর্যটক বলেন, 
“আমি অনেক রাজধানী দেখিয়াছি, কিন্তু বিস্তানগরের তুলা 

রাজধানী আর কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই ।” 
৮। কাস্তেন হেডা (08869110608 ) নামজ একজন 

পর্যটক ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বিষ্ভানগরে উপস্থিত হন। ইনি বলেন, 

“বিষ্তানগরের পদাতি সৈম্ত প্ুক্ুতই অসংখ্য । এমন জনতাপূর্ণ 

স্থান আর কুত্্রাপি দেখা যায় না। রাজার বেতনভোগী একলক্ষ 

অশ্বারোহী সৈন্ত এবং চারিহাজার গজসৈম্য আছে ।* এই 

সকল বিবরণ হাতে বিগ্যানগরের অভুল সমৃদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। ১০০০০ পদাঁতি, ৫০০০০ অশ্বারোহী, ও ৪০০০ 

গজারোহী সৈম্ত বিবিধ সমবসম্ভারসহ কেবল বি্যানগরের 

সংরক্ষণার্থ ই নিযুক্ত থাকিত। বাজার দেহরক্ষার নিমিত্ত ৬০*৪ 

সুশিক্ষিত সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্ত নিয়তই রাজার সঙ্গে সঙ্গে 

পরিভ্রমণ করিত। রাজার নিজ ব্যবহারের জন্য একহাঁজার 

অশ্ব ছিল। রাজমহিষীদেব সেবা-পরিচর্ধ্যার নিমিত্ত মণিমুক্কা 
রত্বাভরণে খচিত ১২০০ চেটী থাঁকিত। বিদেশীয় পর্যটকগণ 

ইহাদের গাত্রালস্কারঘটা সন্দ্শন করিয়া ইহাদিগকেই রাজ- 

মহিষী বলিয়া মনে করিতেন । রাজসরকারের নিত প্রয়োজনীয় 

কার্য্যনির্বাহেব জন্ত যে সকল লিপিকার, কর্মকার, রক ও 

অন্ঠান্ত কার্যকারক থাকিত, তাহাদের সংখা! ছিল ২৯০**। 

ভৃত্যের সংখ্যা অসংখ্য । রাজার নিজ সংসারের রদ্ধনের জন্ত 

দুইশত পাচক নিরস্তর নিযুক্ত পাকিত। কুষ্ণদেব রায় যখন 

রায়চুড় যুদ্ধে গমন করেন, তখন ২৯*০* নর্তকী সমরক্ষেত্রে নীত 
হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্তা, সৈন্তাধাক্ষ প্রভৃতি 

উচ্চতম রাজপুরুষের সংখ্যা ছিল ২০*। ইষ্টাদের সহচর 

অন্ুচর দেহরক্ষক সৈন্যসামন্ত ও ভূত্যাদির সংখ্যাও ১০০৯ 

লোকের কম ছিল না। যেখানে সৈন্তের সংখা। ১৫৯০০* সে 

স্থলে ঘোড়ার সহিস, ঘাসী ও অপরাপর কত লোকের প্রয়োজন 

তাহাও সহজেই অনুমেয় । 
শিক্ষাবিধানের নিমিত নাদাগ্রকার চতুষ্পাঠী ও বি্যালয় 

ছিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতিকরে বিদ্ভানগরাধিপতিগণ 



যথেষ্ট স্থুবিধান করিয়াছিলেন? বিলাসের উপকরণ দ্রয্যের 

সহিত শিল্পের উন্নতি অব্স্তাবী। বিস্তানগরে শিল্পবাণিজ্যের 

ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাজ্যের সমৃদ্ধি ও লোক- 
খ্যার আধিক্াই উহার অকার্টা প্রমাণ । 

এই বিশাল নগরে চারিসহআ্র অতি সুন্দর ও বিপুল দেব- 
মন্দির নিরস্তর অর্চনাবাদ্ধে মুখরিত হইত। এতত্্তীত ধর্শ- 

চর্চার নিমিত্ত আর ক্ষুর্র ক্ষুদ্র কত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহার সংখ্যা কর! ভার। বিদ্যানগরের রাজার পাঙ্থীর সংখ্যা 

ছিল ২***০। পাস্থী বাহকের সংখ্যা কত ছিল ইহা! হইতেই 
তাহা, অনুমিত হইতে পারে। বিধ্যানগরের বিশীল সমৃদ্ধি 

কবির কর্ন! বা উপন্তাসকথকের অসার জল্পন! নহে। ইহার 
প্রত্যেক কথাই প্রত্যক্ষদশী এরতিহাসিকের সুদৃঢ় প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্িত। 

বিদ্যানন্দ, ১ একজন স্থকব্চি। ক্ষেমেম্ত্রকৃত কবিকণঠা'ভরণে 
ইহার উল্লেখ আছে। ২ একজন বৈয়াকরণ। ভাবশর্মা 
ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । ৩ জৈনাচাধ্যভেদ । ৪ অষ্র- 

সাহ্ত্রীগ্রণেতা, ইহার অপর নাম পাত্রকেশরী । | 

বিদ্যানন্দ নাথ, লঘুপদ্ধতি ও সৌভাগ্যরত্বাকর নামক 

তস্গরস্থরচয়িতা । 

বিদ্যানন্দনিবন্ধ, একখানি প্রাচীন তন্ত্রংগ্রহ। তত্্রসারে 

এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

বিদ্যানাথ, ১ প্রতাপকুদ্রযশোভূষণ নামক অলঙ্কার ও প্রতাপ- 

রুদ্রকল্যাণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ইহাকে কেহ কেহ 

বিগ্তানিধি ৰলিয়াও থাকেন। কৰি ওরঙলগলের কাকতীয়বংশীয় 

রাজা ২য় গ্রতাপরুদ্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত (১৩১০ খুঃ )। 

২ রামায়ণ-টাকাপ্রণেতা। ইহাকে কেহ কেহ তামিলকবি 
বৈষ্ভনাথ বলিয়! সন্দেহ করেন। ৩ জ্যোত্পত্তিসার প্রণেতা । 

শ্রীনাথস্থরির পুত্র। ইনি রাজা অনুৃপসিংহের প্রার্থনাহুসারে 

এই গ্রন্থখানি রচনা! করিয়াছিলেন । ৪ বেদান্ত কল্পত্তরুমঞ্জরী 

প্রণেতা ॥ 

বিদ্যানাথ কবি, দোর়াববাসী একজন কবি। ১৬৭৩ থুষ্টাবে জন্ম। 
বিদ্যানিধি, ১ অতন্ত্রচন্দ্রিকা নামক নাটকগ্রণেতা। ২ একজন 

বিখ্যাত ম্তায়বাগীশ। কাবাচন্দ্রিকারচয়িতা সুপ্রসিন্ধ পঞ্ডিত। 

বিদ্যানিধিতীর্ঘ, মাধ্বসম্প্রদায়ের একাদশ গুরু । রামচন্দ্র 

তীর্থের শিষ্য । ১৩৭৭ খুটাবঝে রামচন্ত্রের তিরোধান হইলে 

ইনি গদিলাভ করেন। ১৩৮৪ খৃষ্টাৰে ইহার মৃত্যু ঘটে। 
স্বত্যর্থসাগরে ইহার ও ইহার শিষ্যদিগের পরিচয় আছে । 

বিদ্যানিবাস, ১ দোলারোহণপদ্ধতি-প্রণেতা | ২ মুগ্ধবোধটীকা- 

রচয়িতা । ৩ নবন্ীপবাী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। 

বিদ্যাপতি 

রচয়িত। রুদ্রের পিতা । ই'হার পিতার নাম তবানন্দ সিদ্ধাস্তবাদীশ । 
বি্ানিবাস ভষ্টীচার্য্য, সচ্চরিতমীমাংসাপ্রণেত৷ । 
বিদ্যান্ুলোমালিপি (ত্্রী) লিপিকিশেষ। ( ললিতবিষ্তর, )। 

বিদ্যাপতি, মিথিলার এক জন অদ্বিতীয় ব্রাঙ্মণ কবি ও বহু 
গ্রন্থরচয়িতা। তাহার পদাবলী কেবল মৈথিল-সাহিত্য বলিয়া 

নহে, তাহা আজি বঙ্গীয় কাব্যকাননের অপূর্ব্ব মধুচক্র। 

[বাঙ্গালা -সাহিত্য ৯৯ পৃষ্ঠায় পদাবলীর সমালোচনা! দ্রষ্টব্য । ] 

বিস্তাপতি উপযুক্ত পণ্ডিতবংশেই জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাহার পূর্ব পুরুষগণ সকলেই বিদ্বান ও ষশস্বী ছিলেন। তাহার 
পুর্ব পুরুষগণের বীজ পুরুষ হইতে পুত্রপৌত্রাদ্ি ক্রমে বংশধার 

লিখিত হইতেছে-_- 
১ বিষুশন্মা, ২ হরাদিত্য, ৩ ধর্্াদিত্য, ৪ দেবাদিত্য, 

৫ বীরেশ্বরঃ ৬ জয়দত্ত, ৭ গণপতি, ৮ বিগ্তাপতিঠাকুর, ৯ হরপতি, 

১৪ রতিধর, ১১ রঘুঃ ১২ বিশ্বনাথ, ১৩ পীতাম্বর, ১৪ নারায়ণ, 

১৫ দিনমণি, ১৬ তুলাপতি, ১৭ একনাথ, ১৮ ভাইয়া, ১৯ নান্থ 
ও ফনিলাল। নামুলালের পুত্র বনমালী ও ফনিলালের পুত্র 

বদরীনাথ এখন জীবিত। 

বিগ্তাপতি ঠাকুরের পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলাগতি গণে 

শ্বরের এক জন পরম বন্ধু ও সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ মহাপ্ডিত ছিলেন। 

গণপতি মৃতবন্ধু নৃপতির পারন্রিক মঙ্গলের জগ্ঠ তাহার রচিত 

"গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" উৎসর্গ করিয়া যান। বিস্কাপতির পিতা- 

মহ জয়দত্তও এক জন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 

“যোগীশ্বর+ বলিয়া পরিচিত। জয়দত্তের পিত। বীরেশ্বর নিজ 

পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলাধিপতি কামেশ্বরের নিকট যথেষ্ট বৃত্তি 

পাইয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর রচিত প্রসিদ্ধ “বীরেশ্বরপদ্ধতি 

অনুসারে আজও মিথিলার ব্রাহ্মণের! “দশকর্া” করিয়া থাকেন । 
বিষ্মাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহ দেবের 
মহামহত্বক সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন । তিনি "স্থৃতিরতাকর' নামে 

৭ খানি স্থৃতিনিবন্ধ রচনা! করেন। এ ছাড় বীরেশ্বরের পিতা 

দেবাদিত্য, পিতামহ ধর্মাদিত্য ও তৎপিত! হরাদিত্য প্রভৃতি 

সকলেই মিথিলার রাজম্জিত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
বিদ্যাপত্তির প্রথম উৎসাহদাত৷ প্রতিগালক মিথিলাধীশ 

শিবসিংহ দেব। তাহার একটা মৈথিল পদে তিনি এইরূপে 

শিবসিংহের কাল ও গুণেক্র পরিচয় দিয়া গিয়াছেন-_ 

“অনল রন্ধ'কর লক্থণ পরবই সন্ধ সমুদ্দ কর অগিনি সসী। 
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পই জাউলসী ॥ 

দেবসিংহ জং পুহমী ছভ্ডই অন্ধাসন স্থররাঅ সর ॥ 
ছহ স্ুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভর & : 
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দেখহও পৃথিমীকে রাজ! পৌরুস মাঝ পুন
 বলিও। 

সতবলৈ গঙ্গামিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও ॥ 

এক দিস জবন সকল দল চলিও এক দিস সে! জমরাস চর । 

ছহুএ দলটি মনোরথ পৃরও গন্ধএ দাপ সিবসিংহ করূ॥ 

_মরতরুকুন্থম ঘালি দিস পুরেও ছুন্ুহি সুন্দর সাদ ধরূ। 

বীরছত্র দেখনকো৷ কারণ সুরগণ সোউৈ' গগন ভর ॥ 

আরম্ভী অথস্তেটি মহামথ রাজন্ুঅ অশ্বমেধ জা । 

শপ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচকর্ক। ঘরদান কষ্ঠা ॥ 

বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও। 
সিংহাসন দিবসিংহ বইট্৷ উছবৈ বিসরি গও ॥+ 

উক্ত পদের তাৎপর্য এই, ২৯৩ লক্ষণান্ে অথবা ১৩২৭ 

শফান্দে চৈত্রমাসে ষঠী তিথি জ্যৈষ্ঠ নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দেব- 

সিংহ গিয়াছেন । তিনি এইরূপে স্ুররাজের অর্ধাসনভাগী হইলেও 

রাজ্য রাজশুন্ত হয় নাই। সাহার পুত্র শিবসিংহ রাজ! হইয়া - 
ছেন। শিবনিংহ নিজ বাহুবলে যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ 

ভাবিয়! শক্রসৈন্ত পরাভূত করিলেন । যবনরাজ পলায়ন করিল। 
স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাঁজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই 

না পারিজাতকুন্থম পড়িতে লাগিল । বিদ্যাপাতি কবি বলিতে- 
ছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন । তোমরা! 

নির্ভয়ে বাস কর। 

রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপী বা বিস্ফী গ্রাম দান 

করেন। 

মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলানদীর তীবে 
অবস্থিত। এখানে কবির বংশধরেরা আর বাস করেন না। 

তাহারা এখন চারিপুরুষ ধরিয়া সৌরাট নামক অপর একখানি 

গ্রামে বাস করিতেছেন । বিসপী গ্রাম দাঁন উপলক্ষে রাজা 

শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ষে তাঅশাসন দান করেন, তাহা সম্ভবতঃ 

নঈ হইয়া যাওয়ায় পরবর্তীকালে আরও কএক খানি জাল 

তাআশাসন প্রস্তত হইয়াছে, এই তাম্রশাসনেও ২৯৩ লক্ষণাৰ। 

দষ্ট হয়। অনেকে এ সকল তাত্রশাসনকে মুল বলিয়া ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন । 

শিবসিংহের পত্ী রাজ্জী লছিম! দেবীও বিগ্ভাপতিকে যথেষ্ট 
উৎসাহ দিতেন, এ কারণ বিদ্ভাপতির বহু পদে লছিম! দেবীর 

নাম পাওয়! যায়। তাহার পদাবলী হইতে আরও জানা যায় 

যে, তিনি গয়াসদীন ও নসিরা শাহ নামে ছুই জন মুসলমান নর- 
পঁতিরও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্বযততীত তিনি রাণী 

বিশ্বীন দেবীর আদেশে 'শৈবসর্বসন্বহার' ও পলাবাক্যাবলী', 

তৎপরে মহারাজ কীঙ্চিসিংহের আদেশে 'কীর্তিলতা' এবং মহারাজ 

ভতৈরবমিংহের রাজত্বকালে যুবরাজ রামভদ্র (ব্ূপনারায়ণের ) 

এই গ্রাম বর্তমান দরভাঙ্গ! জেলার সীতামারী 

উৎসাহে 'হূর্াভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা! করেন । বিস্ভাপতির কোন 

কোন পদে তীহার 'কবিকণ্ঠহার+ উপাধি পাওয়া যায়। 

পূর্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত বিভ্ভাপতিরচিত পুরুষপরীক্ষা» দান- 
বাক্যাবলী, বধক্ৃত্য, বিভাগসার প্রতৃতি কএক খানি গ্রন্থ 

পাওয়া যায়। ৃ 

২ এক জন বৈস্তক গ্রন্থকার, বংশীধরের পুত্র, ইনি ১৬৮২ 

খৃষ্টাব্দে বৈদ্ধরহ্স্তপন্ধতি রচনা! করেন। ইহার রচিত চিক্ষিৎসা- 

গ্রন নামে আর এক খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। 

বিদ্যাপতি বিহলণ১, কল্যাণের চালুক্যপাজ বিক্রমাদিত্যের 

সভাস্থ এক মহাকবি। বিক্রমান্কদেবচরিত কাব্য ও চৌরপঞ্চ- 

শিকা রচন। করিয়! ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 
বিক্রমান্কচরিতের ১৮শ সর্গে কৰি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয় 

গিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, কাশ্মীরের প্রাচীন রাজ- 

ধাঁনী প্রবরপুরের দেড় ক্রোশ দূরে খোনমুখ নামক স্থানে কুশিক 
গোবে মধ্যদেশী ব্রা্মণবংশে কৰি জন্ম গ্রহণ করেন। গোপা- 

দিত্য নামে কোন নৃপতি ঘজ্ঞকাধ্য নির্বাহার্থ মধ্যদেশ হইতে 

তাহার পুর্বপুরুষকে কাশ্মীরে আনয়ন করেন। তাহার 

প্রপিতামহ মুক্তিকলশ ও পিতামহ রাজকণশ উভয়েই আগ্ম- 
হোত্রী ও বেদপাঠে বিশেষ পাবদর্শা ছিলেন। তাহার পিতা 

জ্যেষ্ঠ কলশও এক জন বৈয়াকরণ ছিলেন, তিনি মহাভাষ্ের 

টাকা! প্রণয়ন করেন। তাহার মাতার নাম নাগদেবী। তাহার 

ইষ্টরাম নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, উভয় ভ্রাতাই কৰি ও পণ্ডিত 

বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিহলণ কাশ্নীরেই লেখা পড়া 

শিখেন। তিনি প্রধানত: বেদচতুষ্টয়, মহাভাষ্যপধ্ন্ত ব্যাকরণ ও 

অলঙ্কারশাঙ্গধে অভিজ্ঞতা লাত করেন৷ 

লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি দেশভ্রমণে ও নান! হিন্দুরাজ- 
সভায় নিজ কবিত্ব ও বিদ্যার পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে 

বাহির হন। প্রথমে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বরাবর 

যমুনাতীর দিয়া পবিত্র তীর্থ মথুরায় আসিয়া উপনীত 

হইলেন। তৎপরে উত্তরে গঙ্গাপার হইয়া কনোজে আগমন 

করেন। কনোজে কএক দিন পথপর্যটনকেেশ দুর করিয়া 

প্রয়াগ ও তৎপরে বনারসে আসিয়া পৌছিলেন। বনারস 

হইতে তিনি আর পূর্ববমুখে না গিয়! আবার পশ্চিমাভিমুখে 

যাত্র। করেন। এই সময়ে ডাহলপতি* কর্ণের সহিত তাহার 
পরিচয় হয়। ডাহলপতি মগাবীর কর্ণ তাহাকে বিশেষ সমাদর 

করেন । কর্ণের সভায় কবি বহু ধিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

এখানে তিনি কবি গঙ্গাধরকে পরাজয় এবং রামচরিতাখ্যায়ক 

* চেদি বা! বুন্দেলথণ্ডের নাম ডাহল। 



শশী পেশী পি সস াশশীপপিীস্পিটিট সপ পপ ৯ 

এক খানি কাব্য রচনা করেন। মধ্যে তিনি সীতাপতির রাজ- 

ধানী অযোধ্যায় গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। 
কলাথপতি সোমেশ্বর কর্ণকে পয়াজয় বা বিনাশ করিয়া- 

ছিলেন। কর্ণের সভা ছাড়িয়া কবি পশ্চিম ভারতাভিমুখে 

চলিলেন। ধারা ও অণহিলবাড়ের রাজসভার সমৃদ্ধি এবং সোম- 

নাথের মাহাত্মা নিশ্চয়ই কবিকে পশ্চিমাভিমুখে আকু্ট করিয়া- 
ছিল। যাহা হউক, তাহার হুর্ভাগ্যক্রমে ধারা নগরী দর্শন ও 

ধারাপতি পর্ডিতান্থুরাণী ভোজরাজের সহিত ত্তাহার সাক্ষাৎ লাভ 

ঘটে নাই। তিনি মালবের উত্তর দিয়া গুজরাতে আগমন 
করেন। অগহিল্বাড়ের রাজসভায় সম্ভবতঃ তিনি মমাদর পান 

নাই, বোধ হয় এই কারণেই কবি গুজরাতীদিগের অভদ্রতার 

সমালোচন৷ করিয়াছেন। সোমনাথ দর্শন করিয়া কবি দক্ষিণ 

ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইপেন ও রামেশ্বরাবধি মান! স্থান পরি- 
দর্শন করিলেন । 

রামেশ্বর দর্শনাস্তে উত্তর মুখে আসিয়া অবশেষে চালুক্য- 
রাজধানী কল্যাণ নগরে উপস্থিত হইলেন । এখানে রাজা 

বিক্রমাদিত্য তাহাকে দ্বিস্তাপতি” বা পণ্ডিত রাঁজপদ দিয়া 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন । বোধ হয়, কবি এই কল্যাণ রাজধানীতেই 

জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন । 

বিদ্যাপতি বিহলণের জীবনী পাঠ করিলে মনে হয় যে, 

খৃ্টীয় ১১শ শতাবের তৃতীয় চতুর্থাংশে তাহার সাহিত্যজীবন ও 

দেশ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়। বিক্রমাদিত্য ব্রিভুবন মল্ল ১০৭৬ হইতে 

প্রায় ১১২৭ খুষ্টা্ৰ পধ্যস্ত কল্যাণে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই 

সময়ের মধ্যেই কবি বিস্তাপতির কল্যাণপুরে বাস ধরিয়া লইতে 

হইবে। 

বিদ্যাপতিস্বামিন্ এক জন প্রাচীন শ্মার্ড। 
ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

বিগ্ভাপুর (ক্লী)নগরভেদ। ( ভারতীয় জ্যোতিশাস্ত )। 
বিদ্যাভন্ট, একজন পণ্ডিত। ইনি বি্যাভট্টপন্ধতি নামে এক- 

খানি বৈগ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নির্ণয়ামূতে অল্লাড়নাথ ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

বিদ্যাভরণ (ক্লী) বিষ্তা-এব আভরণং। বিস্তান্ূপ আভতরণ, 

বিস্তাভৃূষণ। ( পুং) বিস্তা এব আভরণং ষস্ত। বিস্তারূুপ আভরণ- 

বিশিষ্ট, বিদ্যাবিভূষিত। 
বিদ্যাভরণ, খগ্ডনখওখাদাটীকা প্রণেতা । 
বিদ্যাভুষণ, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম বলদেব 

বিদ্যাভূষণ। ইনি ১৭৬৫ খৃষ্টাবে উৎকলিকাবল্লরী টীকা, পশবধ্য- 
কাদঘ্বিনীক'ব্য, সিদ্ধান্তরত্ব নামে গোবিন্দভাষ্যটাকা, গোবিল- 
বিরুদাবলীটীকা, ছন্দঃকৌন্তভ ও তট্াকা, পদ্যাবলী, ভাগৰত- 

স্বত্যর্থসাগরে 

সপ শশী তি িপিপীপ্পোিস শী পি পে 

সন্দর্ডটাকা, সাহিত্যকৌসুদী ও বূপগোত্বামিরচিত স্তবমালাব 
টীকা রচনা করেন। 

বিদ্যাভৃৎ (পুং) ১বিস্ভাধর। বিস্তাং বিভর্তীতি ভূ-কিপ। 
২ বিদ্বান্। ৩বিভ্ভাধর। (শক্রঞ্জয়মাহাত্ময ২৬০২ ) 

বিদ্যামণি (পুং) বিস্তা এব মণিঃ। ১ বিদ্ভারপ রত্ব, বিগ্তা। 
২ বিস্তাধন। 

বিদ্যাময় (তরি) বিভ্ভা-শ্বরূপে ময়ট,। ১ বিস্তাম্বরূপ, বিষ্তাগ্রধান। 

“যোহবিস্যয়াযুক্ স তু নিত্যবন্ধো 
বিদ্যাময়ো বঃ স তু নিত্যযুক্তঃ।” ( ভাগবত ১১।১১।৭) 

“বিদ্যামক্সঃ বিষ্ভাপ্রধানঃ' ( স্বামী ) 
বিগ্যামাধব) মুহূর্তদর্পণরচর়িতা । 

বিদ্যামহেশ্বর (পুং) শিবলিজভেদ | 
বিদ্যারণ্য ( পুং) মাধবাচাধ্য। সন্নযাসাশমগ্রহণের পর তিনি 
এই নামে পরিচিত হন । [ বিষ্ভানগর ও বিগ্বারণ্য স্বামী দেখ। ] 

বিদ্যারণ্যগুরু, শঙ্কর সম্প্রদায়ের একাদশ গুরু। 
বিদ্কারণ্যতীর্থ একজন সন্ন্যাসী। ইনি সাংখ্যতরঙ্ প্রণেতা । 

বিশ্বেশ্বর দত্তের গুরু । 

বি্বারণ্যযোগিন্, নৈষধীয় টাকাকার। 

বিগ্ভারণ্যস্বামী (জগদ্গুরু ), শঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের 
একাদশ গুরু। ইনি পুজ্যপাদ বিস্তাশস্করতীর্থের (১২২৮-১৩৩৩খ:) 
শিষ্য । দল্ল্যাসাশ্রমগ্রহণের পর ইনি বিদ্তারণ্যম্বামী বা বিষ্তারণা 
মুনি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৩৮ থুষ্টাবে ইহার 

পূর্ববর্তী সতীর্থ ও ১*ম গুরু ভারতী কৃষ্ণতীর্থের ( ১৩৩৩- 
১৩৮০ খৃঃ) তিরোধান ঘটিলে ইনি শৃঙ্গেরি মঠের জগদৃগুরু 
শ্রীবিগ্ভারণ্য শ্বামী বলিয়া সাধারণে বিদিত হন । ইনি মন্ন্যাসাশ্রম- 

গ্রহণের পর, বিজয়নগর বা বিদ্তানগর-রাঁজবংশের সহিত 
রাজকীয় সংশ্রবে যে ভাবে সম্পৃক্ত হইয়াছিলেন, নন্ন্যাসীর 

জীবনে সেই ঘটন1 বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য । 

সর্যাসাশ্রম অবলম্বনের পূর্বে ইনি মাধবাচার্ধ্য নামে খ্যাত 
ছিলেন । দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ভরদ্বাজগোত্রীয় 
্রাঙ্মণ সায়ণ ইহার পিতা এবং শ্রীমতীদেবী ইনার মাতা । 
বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্ধ্য ইহার কমিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। 

তুঙ্গভদ্রানদীতীরবর্তী সুএাসিদ্ধ হাম্পিনগরের সমীপদেশে 
১১৮৭ শকে (১২৬৭খুঃ) মাধবের জন্ম হয়। পিতার অধ্যাপনা- 
গুণে বাল্যকালেই দরিষ্র ব্রাঙ্গণকুমারঘ্বয় বিস্তাশিক্ষায় বিশেষ 
পারদশী হইয়া! উঠেন এবং উতয়ন্তরাতাই ধীরে ধীরে পৃথকৃভাবে 
বা একযোগে বেদোপনিষদাদির ভাষ্য ও নান! গ্রন্থ রচনা 
করিতে আরম্ত করেন। সম্গ্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্বে মাধবাচাধ্য 
আচারমাধবীয় বা পরাশরমাধবীয় নাঁমে পরাশরশ্ৃতির ব্যাখ্যা, 



জৈমিনীয় ভ্ভায়মালাবিস্তর বা অধিকরণমাঁলা নামে মীমাংসানুত্র- 

ভাষ্য, মম্ুস্বতিব্যাখ্যান, কালমাধবীয় বা কালনির্ঘর, ব্যবহার- 
মাধবীয়, মাধবীয়দীধিতি, মাধবীয়ভাঙ্য (বেদান্ত ), মুহূর্তমাধবীয়, 

শঙ্করবিজয়, লর্বদর্শনসংগ্রহ গু বেদতভাষ্যা্গি কতকগুলি গ্রন্থ 
প্রণত্বন করেন । ত্র সকজ গ্রন্থের শেষভাগে মাধবাচার্ধ্য স্বীয় 

পিতার মাম এবং গোব্রদির উল্লেখ করিম্াছেন ।* 

দীক্ষার পর হইতেই মাধব ব্রাক্মণোচিত সংস্কারবশে নিত্য 

ভূঙ্গভদ্রাততীরে প্রাতঃ্গান সমাপনান্তে হাম্পির স্ুপ্রসি্ধ 
ভূবনেশ্বরীমন্দিরে গিয়া দেবীর অর্চনা করিতেন। যৌবনের 
উদ্দাম আকাঙ্্ষ! প্রবলবেগে মাধবের হৃদয় আলোড়িত করিতে 

লাগিল । দারিদ্রঃখ বহন করিয়া শুফ- শান্তাধ্যয়ন তাহার 

ভাপ লাগিল না। তিনি ক্রমশঃ অর্থলালসায় অভিভূত 

হুইয়! পড়িলেন। বিজয়ধবজবংশীয় আনগুত্ডিরাজবংশের খরশব্ধ্য 

উত্তরোত্তর তাহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি 

পরশ্ীকাতর হইলেন বটে, কিন্তু কর্মবশে অন্যত্র চালিত হইলেন 

এবং তাহাতেই তাহার সুফল ফলিল। 

্য়ং পরশথ্য্যবান্ হইবার বাসনায় মাধব ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন 

হইলেন এবং দেবীর তুষ্টির জন্য বিশেষ কঠোরতার সহিত 

দেবীর তপঃসাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী ভুবনেশ্বরী 

তাহার তপস্তাচরণে গ্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন, “বৎস! 

ইহজন্মে তোমার ধনপ্রাপ্তির কোন সস্ভাবনা নাই-- 

আমার প্রনাদে পরজন্মে তুমি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী 

হইতে পারিবে।” 
দেবীর কথায় মাধবের মনে বিরাগ জন্সিল। তিনি সংসার- 

ধর্মে জলাগ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন । ১৩৩১ খৃষ্টান্ধে তিনি 

জন্মভূমি হাম্পিনগর পরিত্যাগপূর্বক শৃঙ্গেরি অভিমুখে ধাত্রা 

করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া তথাকার স্প্রসিদ্ত শঙ্কর- 

মঠাধিকারী আচার্যগ্রবর বিদ্যাশঙ্করতীর্থের পদে প্রণত 

হইলেন। সেই ব্যাকুলিতান্তঃকরণ যুবক মাধবকে শাস্তির 

প্রয়াসী দেখিয়া বিগ্ভাতীর্ঘ তাহাকে স্থান দিলেন এবং তাহার 

বিদ্াবুদ্ধির প্রাখধ্য দেখিয়া দয়ার্্চিতে তাহাকে শিষ্যপদে 

নিযুক্ত করিলেন । মাধবাচাধ্য উক্ত বর্ষেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, বিষ্তাতীর্ঘ ১৩৩৩ খুষ্টাবে 

পরলোক-প্রবাসী হইলে মাধবাচার্যের অগ্রবর্তী সতীর্ঘ ভারতী- 

কুচ জগদগুরুরূপে মঠে অধিষ্ঠিত হন। 
উত্ত বর্ষেই অর্থাৎ ১৩৩৩-৩৪ খুষ্টাবে দিল্লীস্বর মহচম্মৰ 

তোগলকের মুসলমানসেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজবংশের 

* ডা: বুর্দেল বংশত্রাঙ্গপের উপত্রমপিকার় ছিধ্যার়প্যের রচনাবিষয়ে বিশেষ 

গোঁখেষণা পুণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এ]]] ১৪৮ 
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ধশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইন্া আনগুত্তী আক্রমণ করে। লগর 
অবরোধকালে হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 

সেই ভীষণ যুদ্ধে বিজয়ধবংজবংশীয় শেষনরপতি রাজা জমুকেশ্বর 

নিহত হন। পরী রাজা অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং বাজ্য- 
ভার কাহার হস্তে অর্পন করিবেন, এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া 

দিলীশ্বর মহম্মদ তোগলক আনগ্তঙিষিংহানের প্রকৃত 

উত্তর্ধিকারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তখন রাজমন্ত্রী 

আসিয়া নিবেদন করিল, রাজবংশের এমন কেহ জীবিত নাই থে, 

রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারে। দিদ্লীঙ্বর বৃদ্ধ স্তর 
বেবরায়ের মুখে এই বার্থা অবশ্বত হইয়া স্বাহাকেই রাঁজ- 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া যান। 

কিন্বদস্তী এই £__রাঁজা দেবরা একদিন মৃগয়! উপলক্ষে 

তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণকূলে ( যেখানে' এখন বিজয়নগক্ের ধ্বংসাবশেহ 
নিপতিত রহিয়াছে ১ পরিভ্রমণ করিত্তে করিতে দেখিতে পাই- 

লেন, একটা শশক সবেগে আসিয়া ব্যাত্র ও নিংহশীকারকারী 

কুকুরদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও আহত করিতেছে । রাজা স্বীয় 

কুকুরদিকে এইরূপে ব্যাহুত দর্শনে অত্যান্ত চমতকুত হইলেন 

এবং এই অদ্ভুত ও নৈসগিক ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে 

নর্দীতীর অতিক্রম করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রঘর হইতে লাগিলেন । 

পথিমধ্যে সেই নদীকৃলে উপাসনারত এক আন্গ্যাসীর 

€ মাধবাচার্যের ) সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সন্নাসী- 

সকাশে এই অত্যাশ্চধ্য ঘটন!1 বর্ণন করিয়া উছার তত্বজিজ্ঞাসা 

করিলেন । তখন সেই সন্্যাসী রাজাকে ঘটনা স্থল নির্দেশ 

করিয়। দিতে বলিলেন। রাজাও সন্গ্যানীকে সেই স্থান দেখাই- 

লেন। সন্াপী তখন রাজাকে বলিলেন, তুমি এই স্থানে দুর্গ ও 

রাজপ্রাসাদ নির্মাণ কর । তোমার প্রতিষ্ঠিত এ নগর ধনধান্তে 

ও রাজশক্তিতে অন্যান রাজধানীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। 

রাজ! সন্াসীর আদেশ পালন করিলেন । অচিরে নেইন্থানে 

প্রাসাদ ও রাজকার্যোপযোগী অট্রালিকাদি নির্ষিত হইল। রাজ! 

সন্ন্যাসী নামানুসারে এঁ নগরের নাম শবিস্তাজন” রাখিলেল* | 

রাজ অদ্াতরায়ের নভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীয় রমপবৃত্/স্তে উপরি 

উক্ত ঘটন! লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত কিন্দস্তী হইতে বুঝ! যায় যে, কোন 

নন্্যানীর নামানুসারে ধ্বন্ত বিজয়নগর পুনঃ সাস্কেত হউক্স! “বিদ্যাজন” নাঙে 

খ্]াতিলাত করে। বিদ্যাজন শব্দ বিদ্যারণা শবের অপজংশ কলিয়। ষোধ 

হয়। সম্ভবতঃ বিদ্যারণ্য-নগর সংক্ষেপে বিদ্যানগঞ্প হইয়াছে । আ্কুনিজের মতে * 

দেখরায়ের পুত্র বুকরায়। বুকরায় বাক্সালার সীমান্ত পধ্যন্ত সমর উ়িবা! 

জধিকার করিয়াছিলেন । বিদ্যানগরের ইতিহাস পর্ধযালোচন। করিলে জান। 

ঘায় যে, বুক ২য় ঝ দেষরায় প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত বরপতি ছিলেন। পর্ত,দীজ- 

পর্ধাটক এ্তিহ।মিক ঘটনাগুলি লইয়! গণগোল করিয়াছেন । বেছেতু তাহার 
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অন্ত একটা কিন্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, মুসলমানের যুদ্ধে 

অপুত্রক রাজা! জঘুকেশ্বর নিহত হইলে, রাজ্যাধিকার লইয়া 

রাজামধ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সিংহাঁসনলাভের 

আশায় উত্তরাধকারীর নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিগ্ত থাকিয়া 

রাঁজাময় শাসনবিশৃঙ্খলা বিস্তার করে। সেই অরাজকতার 

দুর্দিনে বিজয়নগর মরুভূমে পরিণত হয়। 
শৃঙ্গেরি মঠে থাকিয়া জন্মভূমির এই ভয়ানক বিপদের কথা 

ক্ররণ করিয়া মাধবাচার্যের €বিগ্যাবণ্য যতি ) হৃদয় কীদিয়। 

উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে ন| পারিয়া অবিলম্ষেই 
শৃঙ্গেরি হইতে প্রত্যাগত হইলেন। মাতৃভূমিতে পদার্পণ করি- 

য়াই বিগ্ঞরণ্যস্বামী স্বীয় ইষ্টদেবী ভুবনেশ্ববীর মন্দিরে গমন 

করিলেন এবং স্নানান্তে বি:ধবত দেবীর অর্চনায় নিবিষ্ট হইলেন । 

তখন দেবী তাহাকে ধ্যানে দর্শন দিয়া বলিলেন, বৎস! কাল 

পূর্ণ হইয়াছে । তুমি সংসার ধর্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ 

করায় নবজীবন লভ করিয়াছ) সুতরাং গ|হৃঙ্থ্য জন্মের পক্ষে 

ইহাই তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে । এক্ষণে মামার, বরে তুমি 
অতুল সম্পত্তির অণিকারী হইয়া এই নষ্টগাজ্য পুনরুদ্ধার ও শাস্তি- 

রাজ্য স্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দুরর্মেব প্রভাব বিস্তার কর।” 

দেবীর আশীর্বাদ শিরে লইয়া বিগ্ভারণ্য দেবীপদে নিব্দেন 

করিলেন, “মা অর্থ বিন কেমন করিয়া শগবাঁজ্য সংস্কার করিব, 

আঁর কেমন করিনাই বা ধনহীন প্রজামগুলী নগরের সমৃদ্ধি 

বর্ধন করিবে?” তথন দেবীর আদেশে তদেশে সুবর্বৃষ্টি 

হইল হৃতসর্ধস্ব এজাবৃন্দ সুবর্ণপুঞ্্ পাইয়। আবার ধন- 

শালী হইয়া উঠিল। তাহারা স্বস্ব গৃহ পুননিশ্মাণ করিয়া 

জাতিগত বাণিঞ্যব্যবসায়ে লিপ্ত হইল এবং নগরের শোভ৷ ও 

সমৃদ্ধি বর্ধন করিতে লাগিল। রাজাধিককত বা সরকারী ভূমিতে 

যে পরিমাণ স্বর্ণ পতিত হইয়/ছিল, তৎসমুদায় সংগৃহীত হইয়া 

রাজকোষ পুর্ণ করিল। তখন [বজয়নগরেব প্রণষ্ঠ গৌরব 

পুনরুদ্ধারের আর চিস্তা রহিল না। অচিরে বিজয়নগর ধন ও 
২3১ শশী পপি 

গ্রন্থে লিখিত আছে, দিঙ্গীশ্বর তোগে! মমেদ ( মহশ্মদ তোগলক ) ১২৩* খাবে 

আনগুপ্ডতি অক্রসণ করেন এবং প্রায় ১২ বংসর ধরিয়া উক্ত রাজার মছিত 

যুদ্ধ করেন। নুনিজের এস্থে সম্ভবতঃ সংখ্য।বিস্তাসের ভ্রম হইয়! থাকিবে। 

উহ্াকে ১২৩* পরিবর্তে ১৩২* ধরিয়। ১২ ব্য ঘুদ্ধক।ল যে।গ দিলে ১৩৩২ থঃ 

প্রায় জন্থুকেস্বরের মৃত্যাকালেই আমসিয়। পড়ে। মুনিংজর শভাব পুর্ব্তী 
উক্ত বধ-নংখ্যাকে সিউএল লাহেব ব্রমাত্ক সাবন্ত করিয়াছেন। 

1 সাধারণের [বস্বাস, (বদ্যারণ্য স্বামী যোগধলে স্থবর্ণবৃষ্টি করাইয়াছিলেন। 

সন্ন্যাসীর অথের প্রয়েজন নই, কেণল দুস্থ গ্রজ।বর্গের ছঃথমোচনাথ ভাহার! 

অর্থাগমনিদ]। শিক্ষা) করিম গাকেন। এখনও অনেক সাধুপুরুষকে এরূপ 

লৌকিক শততম দেখ! যঃহ। 
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| ৫৯০ বিদ্যারণ্যস্বামী ] 

শহ্যসযৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল। তখন বিদ্যারণ্যস্বামী 
স্বনামে ত্র নগরের বিদ্ভানগর নামকরণ করিলেন | তিনি 

স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা প্রায় ১৬ বর্ষ কাল বিদ্যানগর 

রাজ্য শাসন করেন। 

বিদ্যারণ্যেপ্ দৈবশক্তি প্রভাবে অনতিকাঁল মধ্যেই' বিস্তা- 

নগর সুশাসিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হুইয়া উঠে। যোগমার্গান- 
সারী বিজ্ঞ বিপ্র মাধবাচাধ্য তখন আর রশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া 

থাকিতে চাহিলেন না। বিষয়বৈভবনিম্পৃহ সন্্যাসীর স্তায় 
সদা পরমতস্বান্বেষণে রত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেই 
তাহার বাঞ্। হইল। তিনি তখন স্বীয় প্রিয় শিষ্য বুকধকে রাজ্য- 
ভাব পমর্পণ করিলেন । ইহা হইতেই বিদ্যানগরে স্গমরাজ- 

বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। হাম্পির শিলালিপিতে রাঁজা বুককরায়কে 
যাদবসন্ততি বলিয়া লিখিত দেখা যাঁয়। কোথাও কোথা 

তাহাকে কুরুবংশীয় বলিয়া! ধরা হইয়াছে। 
রাজা বুক ও বিদ্যাবণ্য সম্বন্ধে কএকটী কিংবদত্তী দাক্ষি- 

ণাত্যে গ্রচলিত আছে । উহা! হইতে বিদ্যারণ্যের কতক পরি- 

চন পাওয়া যায়। এখানে তাহা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হইল £-_ 

(১) তুঙ্গভদ্রাতীবস্থ একটী গুহায় বিদ্যারণ্য তপশ্চরণ 

করিতেন, বুক নাঁমে একটা রাখাল বালক গ্রত্যহ তথায় তাহাকে 

দুগ্ধ দিয়া যাইত। এইরূপে সে কএক বৎসর উক্ত 

পুণ্যাতআ্সার সেবা করে। বিদ্যারণ্য শুঙ্গেণি মগের জগদ্গুরঃ 

হইলেন; তিনি অরাজক বিজয়নগরে আসিয়া কোঁন রাঁজবংশায়ের 

সন্ধান না পাওয়ায়, রাখাল পুত্র বুৰ্ধকে রাজ্যভার অপণ কারন । 

(২) যোগী মাধবাচাধ্য বিজয়নগরে প্রচুর গুপুধন প্রাপ্ত 

হন। তিনি কুরুবংণায় এক ব্যক্তিকে এ ধন দেন। এ ব্যক্তি 
পরে বিজয়নগরে একটা নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। 

(৩) হক ওবুন্ধ নামে ছুই ভ্রাতা ওরগগের প্রতাপরুদ্র 
দেবের রাগকোধাধ্যক্ষ ছিলেন। তাহারা ওরঙঈগল হইতে 

শৃঙ্গেরি মঠে তাহাদের গুরু বি্ভারণোর নিকট পলাইয়া আইসেন 

এবং তাহার প্রভাবে ১৩৩৬ খানে বিজয়নগর সাজাগা স্থাপন 

করেন। হৃক্ধ প্রথমে ও বুক পরে রাজা হন। 

(৪) ইবন্ বতুতা ১৩০৩ খুঠাবে ভারতে আসেন । তিনি 

বিজয়নগর রাজ্যস্থাপন প্রসঙ্গে লাখয়াছেন, সুলতান মহম্মদের 

ভ্রাতুম্পুএ বহাউদ্দীন্ ঘাস্ত।ম্প কাম্পিপ্রাজেৰ নিকট আশ্রয় 

প্রাপ্ত হইণে স্থলতান তাহাকে দওড দ্রিবার জন্ত সবলে অগ্রসর 

তু হাশ্পির একটা দেঝ।লয়ে বিদা|্যঙ্গ।মীর উৎকীর্ণ এতাদষক একখানি 

শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহ্তে ১২৫৮ শক (১৩৩৬ থুঃ) খোদিত আছে; 

সুতরাং উহার পুর্বে এবং জদ্থুকে্বরের মৃডুযুর পর অনুমান ১৩৩৫ খৃষ্টাব্ছে 

তিনি এই নগর স্থ।পন করিয়াছিলেন । 
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হন। উক্ত কাম্পিলছুর্গ তুঙ্গতদ্রাতীরে আনগুত্ডি হইতে ৪ 
ক্রোণ পুর্ববে অবন্থিত। কাম্পিলরাজ ভীত হইয়া বহাউদ্দীন্কে 
নিকটবন্তী সর্দারের নিকট প্রেরণ করেন । এই সুত্রে আনগুগ্ডি- 

রাজের সহিত মুসলমানসেনার যুদ্ধ হয়। রাজা যুদ্ধে নিহত 
এবং তাহার ১১টা পুত্র বন্দিভাবে নীত হইলেন। সুলতানের 
আদেশে তাহাদিগকে ইস্লামধর্ম্ে দীর্ষিত করা হয়। সুলতানের 

সম্মতিক্রমে আনগু গ্ররাজমগ্ী দেববাম্ আনগুণ্ডির অবী্খর 

হন। ইহার পরবন্তী বিষয়ে ইবন্ বতুতা ও হুনিলের অনেক 

মিল আছে। 

(৫) বুক ও হরিহর (হুক) ওবঙ্গলরাঁজের অমাত্য ছিলেন। 

১৩২৩ খুষ্টান্দে ওরঙগলরাঙ্য মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তাহার 

অশ্বারোহণে আনগুওতে পলাইয়া আসেন। এখানে মাঁধবা- 

চাধ্যের নিকট পরিচিত হইয়া ঠাহারই সাহায্যে বিজয়নগর 

স্থাপন করেন । 

(৬) ১৩*৯ খুষ্টান্দে মুনলমানগণ ওরঙগল অবরোধ করে। 

তাহার পর এখানে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। এ মুসল- 
মান শাসকদিগের অধীনে হরিহর ও বুক রায় কর্ম করিতেন। 

১৩১০ খুঈান্দে ছারসমুদ্রের হোঁয়শল বল্লাপরাগণেপ বিরুদ্ধে 

প্রেরিত মালিক কাফুরের সাহাধ্যার্থ ওরঙ্গলের শাসন কর্ত। 

তাহাদিগকে পাঠায় দেন। বল্লাল নৃপতিগণের নিকট পরাভূত 

হইয়! দ্রাতৃদয় আনগুপ্িগাজের নিকট সদ্লে পলাইয়া আসেন, 

এখানে নদীতীরবনী গুহায় বিদ্যারণ্যের সহিত তাহাদের 

পরিচয় হয়। সাধুন্তম বিগানগরহ্থাপনে তাহাদের সাহাধ্য 

করিয়াছিলেন। 

(৭) উত্ত ছুই ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাননকর্তার 
অনীনে কণ্ম করিতেন । প্রভুর মনন্ত্টিলাধনের জঙ্ত তাহাদের 

ধর্দমনীতিবিরুদ্ধ কতকগুলি কাধ্য করিতে হয়। তাহাতে 

মনে নির্কে উপস্থিত হইলে তাহারা মুসলমানরাজেব কর্ম 

পরিত্যাগ করিয়া আন গুগডির পার্বত্যদেশে পলাইয়া আইসেন। 

এখানে অনেকে তাহাদের দলভুক্ত হয়। বিদ্ভারণ্যম্বামীর 

পরামর্শে তাহারা এখানে বিজয়নগর স্থাপন করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। 
(৮) হুক ও বুক উভয়ে হোয়পল বল্লালনৃপতিগণের অধীন 

সামন্ত ছিলেন। রাজাদেশে তাহারা আনগুও ও তৎ্সমীপবন্তা 

প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়। পয্যটন করিতে সুবিধা পান। এখানে 

তাহারা বিছ্াারণ্যের সাক্ষাৎ লভ করিয়া তাহারই পরামর্শে 

বিজয়নগর রাজ্য ও একটা নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। কৰ 
পথ্যটক নিকিটিন্ ১৪৭৪ থুষ্টার্ষে ভারত পরিভ্রমণে আিরা- 

ছিলেন। তিনি বগেন, বুক্ধ ও হ্িংর বনবাসীর কাদধবংশ- ! 
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সম্ভৃত। বিজয়নগরে তাহাদের রাজপাট ছিল। তিনি তীহা- 
দিগকে পহিক্ষুন্থলতান কদম” বলিয়! বর্ণনা! করিয়াছেন । 

উপরি উক্ত কিংবদস্তীগুলি স্কুলত্তঃ জালোচনা করিলে জান। 

যায় যে, বিগ্তারণ্যস্বামী শৃঙ্গেরি মঠে আচাধ্যরূপে গৃহীঘ হইবার 
পর, আনগুগ্ডিরাজ্যের অরাজকতা-হর্শনে তুক্গভদ্রা ভীঙ্বে সমা- 
গত হন। এখানে তিনি একটী পর্বভগুহায় বসিয়। যোগ 

সাধনা করিতেন । তাহারই অনুকম্পান্থ বুক্ীরায় ও ঝরিহর 
বিগ্ভানগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। যদিও 

শৃঙ্গেরিমঠেব বিব্ধণীতে এবং রায়বংশাবলাত্তে বিস্তারণ্য কর্তৃক 

বদাানগর-স্থাপনের পরিচয় আছে, তথাপি স্বীকার করিতে 

হইবে যে, তাহার অনুগৃহীত রাজ বুকরায় াহারই পরামশ- 
বলে এই বিস্তীর্ণ রাজ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পালন করিয়া- 
ছিলেন। ইতিহাস আজিও বুক্করায় ও হরিহরের প্রভাৰ 
জ্ঞাপন করিতেছে । [ বিদ্যানগর-রাজবংশ দেখ। ] 

বিদ্যানগরের সঙ্গমরাজবংশের তালিকায় প্রথমে বুক, পরে 

সঙ্গমরাজ ও তৎ্পরে তাহার পুত্র হরিহর ১ম ও বুক্ধ ১মের নাম 

লিখিত আছে। উদ্ধৃত কিংবদস্তীগুলিতে হুক্ধ বা হরিহর 
প্রথমে এবং বুক পরে রাজ্জা হন। রাজবংশের তালিকায়ও 

হারহর ১মকে ১৩৩৬ হইতে ১৩৫৪ খুঃ এবং বুঝ ১ষকে ১৩৫৪ 
হঈতে ১5৭৭ খষ্টান্দ পরাস্ত বিজয়নগর রাজ্যশাসন করিতে 

দেখা যায় । বাং বিদ্যারণ্যের শিষ্য বুক যে হরিহরের ত্াতা 

ভাহাতে সন্দেহ নাই। যি বশপ্রতিষ্টা 51 বুক বিদ্যারণ্যের 
শিষ্য হন, তাহা হইলে তাহাকে এবং তাহার পুত্ধ সঙ্গমরাজাকে 

এক বৎসরের মধ্যেই কালের কবলে নিক্ষেপ না করিলে এঁতি- 

হাসিক সত্যবক্ষার আর উপায় নাই। 
পুর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যারণ্যস্বামী ১৩৩১ খ্ষ্টাব্দে ব্রহ্মচধ্যা- 

বলম্বনপুবর্বক যতিধর্মে দীক্ষিত হন। ১৩৩৪ খ্%ার্ধে তিনি 

বিজয়নগরে আসিয়া সেই ধ্বন্ত নগর পুৰঃসংস্কাসপূর্বক ১৩৩৬ 

থুষ্টাদে তাহার বিদ্যানগর নামকরণ করেন। এই সঙয়ে 

ভাত] ্সস প্রায় ৬৯ বৎসর হহয়াছিল। সাধু বিদ্যারখ্য যে 

নামেন ভা।নায় স্বনামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ 

অনুমান বুক্তিযুক্ত বিয়া বিবেচিত হয় া। অধিকসম্তব, 

হরিহর ও বুক তাহার প্রসারে ও পরামর্শে রাদ্য-লাত কাঁরয়া- 

ছিলেন বাঁলয়। গুক্কর নাষেং নগরের বামকরণ করেন । বুক 

১ম এর পর্ধ বাসা হরিহর ২য় ১৩৭৭ শুষ্টান্জ পথ্য গাজ/শালন 
কিরা।ছলেন। 

মসেন তালিকানুনারে ৰিদ্যারণ্য বাসী ১৩৩১ হইতে ১৩৮৬ 

খষ্টার্দ পণাগ্ত সম্যাস মাশ্রমে থাকেন ১৩প? ৭্ষ্টাব্দে তাহার 

সতাখ ভ। ৩ক৮৬৭ খুঙা ঘএনো ৯৩৮" শুষ্া পথ্যন্ত তিনি 



বিদ্যালয় 

জগদ্গুরুরূপে বিদিত হন। তাহার শেষলীবনে তিনি যে 
তাহার প্রিয় রাজধানী রক্ষার জন্য হরিহর ১ম, বুক ১ম ও হরিহর 

২য়ুকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, সে বিষয়ে দ্বিধা করি- 

বার কোন কারণ নাই। অবহ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি 
নিয়তই মস্ত্রিণে বিদ্যনিগরের রাজসভায় বিদ্যমান থাকিতেন 
না। তিনি শৃঙ্গেরি মঠে থাকিতেন। সময় মত বিদ্যানগরে আসি- 

তেন। কাশীবিলাসশিষ্য মাধবমন্ত্রী প্রভৃতি অপর কএক জন 

তাহার নিদেশ যতে রা'জকার্ধা পর্যযালোচনা করিতেন। $ 

শ্ঙ্গেয়ি ঘঠে শিষা, আচাধ্য বা জগদ্গুরুরূপে অবস্থান 

কালে শ্রবিধ্যারণ্যম্বামী স্বীয় অমিতজ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ-- 
বেদাস্ত পঞ্চদ্রশীবিষরণ, প্রমেয়সংগ্রহ বা প্রমেয়সারসংগ্রহ, 

বরহ্মবিদাশীর্বাঘপন্ধতি, জীবনুক্তিবিবেক, দেব্যাপরাধস্তোত্র ও 

অন্তান্ত কতকগুলি মুক্তিতত্ববিষয়ক গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। এ 
সকল গ্রন্থে তাহার মাঁধবাচাধ্য নাম, পিতায়্ নাম বা গোত্রাদির 

উল্লেখ নাই, কেবল মাত্র তাহার ধর্মগুরু বিদ্যাতীর্থের ও অদ্বৈত- 

মত প্রবর্তক পপগুরু শঙ্করাচাধ্যের বন্দনাদি আছে। 

বাস্তবিক বলিতে কি, বিদ্যারণ্যের ন্ায় অদ্ভুত জ্ঞান ও 
শক্তিশালী ব্যক্তি অদ্যাপি ইতিহাসে দেখা যায় নাই। তিনি গ্রস্থ- 

রচনায় যে পাত্ডিত্যপূর্ণ মন্তিফচালনা! করিয়! গিয়াছেন, রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে অথবা আধ্যায্মিক তত্বান্বেষণেও তিনি সেইব্নপ 
জ্ঞান ও প্রভাবের পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। 

বিদ্যারত্ব (পুং ) বিদ্যাধন। বিদ্যা । 

বিদ্যারস্ত (পুং) বিদ্যায়াঃ আরম্তঃ। বিদ্যাশিক্ষার আরম্ত। 
বালকের পাচ বৎসর সময় বিদ্যারস্ত করিতে হয়। বালকের 

প্রথম বিস্ভাশিক্ষা। | [ বিদ্যাশক দেখ ] 

বিদ্যারাজ (পুং) ১ বৌদ্ধ যতিভেদ। ২ বিষুমূর্তিভেদ। 
বিদ্যারাম, রসদীধিকা-প্রণেতা । 

বিদ্যারাশি (পুং) শিব। | 
বিদ্যাধিন্ (ব্রি) বিদ্যামর্থয়িতুং শীলমস্ত অর্থ-ণিনি। ছাত্র। 

যাহারা বিস্তাশিক্ষা প্রার্থনা করে। 

বিদ্যালঙ্কার ভষ্তীচার্ধ্য (পুং) ১ সংক্ষিপ্তসারের প্রসিদ্ধ 
টীকাকার। ২ সারসংগ্রহ নামে জ্যোতিগ্রসুরচয়িত| । 

৩ বিবমঙ্গলরচিত কর্ণামৃতের টাকাকার। 

বিদ্যালয় ( পুং) বিদ্যায়াঃ বিদ্যাশিক্ষায়ঃ আলয়: স্থানং। বিদ্যা- 
শিক্ষার স্থান, পাঠশাল!। - 

$ জগদৃগুরু ভ্রীবিদ্যারণ্যের এবং ধিদ্যানগররাজদিগের প্রদত্ত অনেকগুলি 
শিলালিপি ও শানন পাওয়। গিয়াছে । তন্মধেত ১৩৬৮ খু; ১২৯০ কীলক 
শকে উৎকীর্শ একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে, রাজ বুক ছত্তিলাধতীপুযে 
ধাস করিতেন। তাহার মন্ত্রী মাধবাঙ্ক বিখাত শৈবপুরোহিত এবং মাধযাচা্য 
বিদারণ] শঙ্গেরি ষঠের জগদৃগুরু ছিলেন। 

[ ৫৯২ ] বিদ্যাবিশারদ 

প্রাচীনভারতের বিদ্বাশিক্ষার স্থান পাঠশালা বা গুরুগৃহ 
হইতে বর্তমান যুরোগীয়প্রথার শিক্ষার স্থান স্কুল (3০1০০) 

অনেক ম্বতন্ত্র। এই বিস্তালয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদানের উপযোগী 
হইলে বিশ্ববিদ্ভালয় বা কলেজ € 001%918105 বা 0০119 ) 

নামে অভিহিত হয়। বিদ্যালয় বা কলেজগৃহ কিরূপ 'হইলে 
বিস্তাশিক্ষাদানের সুবিধা হয় এবং এ সকল স্থানে বালক ও 

যুবকদিগের শিক্ষার উপযোগী. কি কি দ্রব্য থাকা আবশ্তক, 
উচ্চশিক্ষা প্রভব বর্তমান পাশ্চাত্যপঞ্ডিতগণ বিশেষরূপ মীমাংসার 
দ্বারা তত্বদ্িয়ের একটা তালিকা স্থিরীকরণ করিয়াছেন । 

বিদ্ভালয়ের গৃহাদির সংস্থান নির্দেশ করিয়। আজকাল অনেক 

৮901)001-0011110£ বিষয়ক গ্রস্থও প্রচারিত হুইয়াছে। 

ধর সকল গ্রন্থে বর্তমানপ্রথায় পরিচালিত 7308910% 91১০০1, 

[01009756700 9০০০1 প্রভৃতিরও যথেষ্ট স্বব্যবন্থা দেখ! 

মায়। [ বিস্তৃত বিবরণ স্কুল ও বিশ্ববিষ্ভালয় শবে দ্রষ্টব্য । 

বিদ্যাবংশ (ক্লী) বিস্তার তালিকা । যেমন ধনুর্বিস্তা, আফুর্বি্ভা, 
শিল্পবিছ্ঠা ও জ্যোতিবিষ্ঠা ইত্যাদি। 

বিদ্যাবৎ ত্রি) বিদ্যান্তস্যেতি বিদ্যামতুপ, মস্য ব। বিদ্া- 
বিশিষ্ট, বিদ্বান্। 

*বিদ্যাবস্তযপি কীর্তিমস্ত্যপি সদাচারাবদাতান্তপি। 

প্রোচ্চৈঃ পৌরুষভূষণান্যপি কুলাম্ঘ্র্তমীশঃ ক্ষণাৎ॥” 

( প্রবোধচন্ত্রোদক় ২।৩১) 

বিদ্যাবল্লভরস, রসৌষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী__রস ১ ভাগ, 
তাত্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ একত্র 

উচ্ছেপাতার রসে মর্দন করিয়া তাত্রপাত্রের মধ্যভাগে নিক্ষেপ 

করিবে । পরে বালুকাযস্ত্রে পাক করিয়! শীতল হইলে উদ্ধার 
করিয়া লইবে। যন্ত্রের উপরিস্থাপিত ধান্ত সকল ফুটিয়া গেলে 

পাক সমাপ্তি হয়। ওঁষধের মাত্রা ২বা ৩রতি। ইহা 
বিষমজরনাশক। ওঁবধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্দ ও অন্ন- 
ভোজন নিষিদ্ধ । 

বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য, 
রচয়িতা । 

বিদ্যাবিদ্ (ব্রি) বিদ্যাং বেত বিদৃ-কিপ,। বিদ্যাবিশিষ্ট, বিশ্বান্। 
বিদ্যাবিনোদ (পুং) বিদ্যয়া বিনোদঃ | বিদ্যান্ধারা চিত্ত- 
বিনোদন। ২ সংস্কৃত শান্ত্রবিদ পণ্ডিতদিগের উপাধিবিশেষ। 

৩ নির্ণয়সিদ্বধত জনৈক স্থতিনিবন্ধকার। ৪ ভোজ প্রবন্ধ 

ধূত জনৈক কবি। « দেবীমাহাত্ম্-টাকাকার। ৬ প্রাককৃতপদ্ত- 
টীকাপ্রণেতা। নারায়ণের পুত্র । 

বিদ্যাবিরুদ্ধ (ত্রি) জ্ঞানের বিপরীত। বুদ্ধির অগম্য বা বাহিরে। 

বিদ্যাবিশীরদ (পুং) বি্ভানিপুণ, পণ্ডিত। 

শ্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতিবিবেক- 



বি্যুজ্লা [ ৫৯৩ |] বি্যুৎ 
77----২--লল্ল্্শ্ত্ ্্্্্্াা্্্লশী্ািললািস্পী িশল্্া  লি অত বিদ্যাবেশ্মন্ (রী) বিদ্যায় বেশ গৃহং। বিদ্যগৃহ, বিদ্যা শিক্ষার | বিছ্যুৎ (তরী) হিশেষেপ গ্োততে ইতি বি-গাত (ভ্রাজভাসেতি । 

স্থান, বিদ্যালয় ।  * 

বিদ্যাব্রত ( পুং) গুরুগৃহে পাঠাবস্থায় কালযাঁপন। 
বিদ্যাব্রতম্নাতক (তরি) মনূক্ত গ্ৃহস্থভেদ, বিদ্যা ও ব্রত- 

স্নাতক গৃহস্থ। যিনি গুকুপ্হে অবস্থান করিয়া বেদ সমাপন 
ও ব্রত অসমাপন করিয়! সমাবর্তন করেন, তাহাকে বিস্যাঙ্গাতক, 
আর যিনি ব্রত সমাপন ও বেদ অসমাপন করিয়া অর্থাৎ 

লমগ্রবেৰ অধ্যয়ন না কক্গিয়। সমাবর্তন করেন, তাহাকে 
ব্রতন্নাতক কহে। বেদ ও ব্রত উভয় সমাপন করিয়া যাহারা 
সমাবর্তন করেন, তাহারা বিদ্যাব্রতন্নাতক নামে প্রসিদ্ধ । 

“বেদবিদ্যাব্রতগ্গাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ। 
পৃজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীভাংস্চ বর্জয়েৎ ॥৮ ( মন্তু 81০১) 

“ঃ সমাপ্য বেদান্ অসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ততে স বিদ্যা- 

স্নাতকঃ যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ততে স ত্রত- 

স্বাতকঃ উভয়ং সমাপ্ত যঃ সমাবর্ততে স বিদ্যাত্রতস্নাতকঃ+। (কুল্লুক) 

বিদ্যাসাগর (ত্রি) সর্বশান্বিৎ । সাগর দেমন সর্ব রত্বের 

আধার সেইরূপ সকল বিদ্যারত্বের যিনি আধার, তাহাকে বিষ্া- 

সাগর বলা যায়। বহু পণ্ডিতের এই উপাধি দৃষ্ট হয়। 

১ এক খগ্ডনখণ্ডথাস্তটীকাকার। 

ভট্টিকাব্যটীকা-রচয়িতা। ভরত মল্লিক ও অমরকোষটাকায় 

রামনাথ এই টাকা উদ্ধৃত করিয়াছেন । ৪ মহাভারতের জনৈক 
টাকাকার । 

বিদ্যান্সাতক (ত্রি) গৃহ্স্থবিশেষ। ধিনি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন 
শেষ করিয়া সমাবর্তন করেন, তাহ।কে বিদ্যান্নাতক কহে। 

[ বিদ্যাব্রতন্নাতক দেখ ] 

বিছ্যুচ্ছক্র ( পুং) রাক্ষস, 
"অথাংগুঃ কশ্ঠাপক্তাক্ষয খতসেনন্তঘোর্ববশী। 

বিদ্যুচ্ছক্রম হাশজ্খঃ সহোমাসং নয়স্ত্যমী ॥৮ (ভাগবত ১২১১।৪১) 
“বিছবাচ্ছক্রঃ রাক্ষস£' (স্বামী) 

বিছযুচ্ছিখা ( সী) ১ স্থাবর বিষের অন্তর্গত মুলবিষবিশেষ । 

২ রাক্ষপীভেদ। ( কথাসরিৎসা* ২৫।১৯৩৬ ) 

বিদ্যুজ্জিহব (পুং) বিছাদিব চঞ্চল! জিন্বা যস্ত। ১ রাক্ষসবিশেষ। 

(রমায়ণ ৭২৩।৪ ) ২ যক্ষভেদ। স্রিয়াং টাপ,। ৩ বিছ্যুজ্জিহ্বা । 
৪ কুমারানুচর মাতৃগণবিশেষ। 

"মেঘস্বনা ভোগবততী স্ুত্রশ্চ কনকাবততী। 
অলাতাক্ষী বীধ্যবতী বিছ্যাঙ্জিহ্বা চ ভারত ॥* (ভারত ৯৪৬৮) 

বিদ্যুজ্জাল (পুং) রাক্ষসভেদ। 

বিছ্যুজ্জাল৷ (স্ত্রী) বিছ্যুত ইব জালা যন্তাঃ। 

বিষলাঙ্গুলিয়! ৷ ( রাজনি" ) 
88161 

কলিকারীবৃক্ষ, 

৩ কলাপদীপিকা নামে; 

পা ৩২১৭৭) ইত্তি কিপ। ১ সন্ধ্যা । (মেপিনী) বিদ্যোততে 
যাছ্যত-ক্িপ1 ২ তড়িৎ, পর্যায় _-শম্পা, শতহ্দা, হাদিনী, 

এরাধতী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চঞ্চলা, চপলা, ( অমর ) বীগা, 

সৌদায়ী, চিলমীলিকা, সঙ্ছ অচিরপ্রভা, অস্থিরা, মেঘ প্রা, 
অশনি, চটুলা, অচিররোচি, রাধা, নীলাঞ্জনা । (জটাধর ) 

এই বিহ্যুৎ চারি প্রকার, অরিষ্টনেমির পত্ীর গর্ভে ইতাঁদের 
জন্ম। ( বিষুঃপু” ১১৫ অ? ) 

এই চারি প্রকার বিছ্যতের মধ্যে বিদ্যুৎ কপিলবর্ণ হইলে 

বাযু, লোহিতবর্ণ বিচ্যৎ আতপ, পীতবর্ণে বর্ষণ এবং অসিতবর্ণ 

বিদ্যুৎ হইলে ছৃর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। 

"্বাতায় কপিল! বিছ্যদাতপায় হি লোহিতা। 

গীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়। ছুতিক্ষায়াসিতা ভবেৎ ॥” (শ্লোকটাকা) 

২ উক্কাভেদ, বৃহত্সংহিতায় লিখিত আছে যে, ধিষঃ, 

অশনি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উত্1 বহুবিধ, তন্মধ্যে তটতটস্বন! বিছ্যুৎ 

সহসা প্রাণিগণের ত্রাস করিতে করিতে জীব ও ইদ্ধন বাঁশিতে 

নিপতিত হয়। 

“বিদ্যুৎসত্বব্রাসং জনয়স্তী তটতটম্বন৷ সহসা । 

কুটিলবিশাল! নিপততি জীবেদ্ধনরাশিষু জলিতা ॥” 
(বুহৎসংহিতা ৩০৫) 

এই উন্কাবিশেষ অন্তরীক্ষস্থ জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়। গণা। 

জ্যোতিঃশাস্ত্রে ধিষ্টা, উন্ধ, অশনি, বিছ্যৎ ও তারা এই 

পাচ প্রকার ডেদ লিখিত আছে ১* তন্মধ্যে উন্ধার বহুবিধ ভেদ 

ৃষ্ট হয়। অশনি নামক বজ্ঞ মন্থষ্য, গজ, অশ্ব, মগ, পাষাণ, গৃহ, 

তরু ও পশ্বা্দির উপর মহাশবে পতিত হয়। ধরাতলে পড়িলে 

উহা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া সেইন্থান বিদারণ করে। বিছ্যাৎ 

সহস। তট তট শব করিয়া প্রাণিগণের আ্রাস উৎপাদন করে 

বটে, কিন্তু উহা সাধারণতঃ জীব ও ইন্ধনের উপর পতিত হয় 

এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে জালাইম্না ফেলে। বিছ্যতের আকার 

কুটিল ও বিশাল। 

বিছ্যৎ ও অশনি প্রায়ই এক) কিন্তু প্ররুতি বিশেষের 

পার্থক্য নিরূপণ করিয়া উহাদের দ্বিপ্রকার বিভাগ নির্দেশ করা 

হইয়াছে। জ্যোতির্ষিতশ্রেষ্ঠ উৎপল অশনি শবের অর্থ, 

অশববর্ষণমুক!' ভেদে! বা” করিয়া সন্দেহ নিরাকৃত করিয়াছেন । 

সুতরাং ইহাদিগকে বর্তমান 81969071698 বা! ৪৪1011699 বলিয়৷। 

মনে করিতে বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় না। 
পপ ১ ০. পপ পাত জন শপ 

৭ লি টে টা রি 

* বর্তমান বৈজ্ঞানিকের নিকট তারাগুলি 31)005108 9815 7 ধিফায ও 

উচ্ধা। 71%6015. ঘে সকল উহ! পড়িষার সময় শব্দ করে, তাহারা ৩1088. 

(108 01619018 0: 0011068 নামে পরিচিত । 



বিছ্যুৎ [৫৯৪ ] বিছ্যুৎ 

বিদ্যুৎ ও অশনির অন্তরূপ অর্থ আছে, সেই অর্থেই তাহার 

সাধারণতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিদ্যুতের উৎপত্তি-কারণ 

সম্বন্ধে শ্রীপতি বলিয়াছেন যে, সুজল সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগি নামক 

অগ্নির অবস্থান হেতু ধূমমাল! উখিত হইয়! পবন দ্বারা আকাশ 
পথে নীত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। পরে স্ষ্যকিরণে তাহ! 

উত্তপ্ত হইলে, তাহার মধ্য হইতে যে সকল অগ্রিক্ষলিঙ্গ নির্গত 

হয়, তাঁহারাই বিছুৎ। এই বিদ্যুৎ সময় সময় অস্তরীক্ষ হইতে 

স্থলিত হইয়া! ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং জগতেব নানারূপ অনিষ্ট 

পাত হইয়া থাঁকে। বিছ্যৎপাতের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার বালেন যে, 

বৈছ্যুত তেজঃ অকন্মাৎ মুত্তিকাদি মিশ্রিত হইলে প্রতিকূল বা 
অনুকূল পনের আঘাতে আকাশে বাত্যাবৎ ভ্রমণ করিতে 

থাকে । অকালে বৃষ্টিপাত সময়ে তাহা গতিত হয় এবং প্রা 
কালে পাংশু উিত হয় ন। বলিয়া বিছ্বাৎপাতও হইতে পায় না। 

পার্থিব, জলীয় ও তৈজস চেদে বিদ্যৎ তিন প্রকার । 

বৃহ্সংহিতায় বিদ্যল্লতা, বিছ্যদ্দামন্ প্রগতি শবের এয়োগ 

দেখিয়া মনে হয়, এ শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকার বিছ্যতেই আঁবো- 

পিত হইয়াছে, এঁ গুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ১37)0078) 

181701160, 1))0099111£ গ্রভৃতি বভবিধ খিছ্যৎ (01176- 

00118) বপিয়। মনে করিতে পারি। বিষুপুরাণে (১1১৫) 

কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সিতা নামে চারি প্রকার 

বিদ্যুতের উল্লেখ আছে। শ্রীধরস্বীমী লিখিয়াছেন যে ঝড়ে 

সময় কপিলা, প্রথর গ্রীষ্মকালে অতিলোহিতা, বৃষ্টির সময় গীতা 

এবং ছুর্ভিক্ষের দ্রিনে সিতা নামক বিছ্যৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

আধুনিক বৈগ্ঞানিকদিগের মতে মেঘই বিদ্যুতের এক মাও 
কারণ; কিন্তু সকল অধ্যাপকই এ বিষয়ে একমত হইতে 

পারেন নাই। তবে তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, 

সমুদ্রের ও স্থলভাগের উপরিস্থ বাষুর তড়িৎ (01001110110) ) 

এক ভাবাপন্ন নহে, কিন্তু জল বাদ্দীভূত হইবার "সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাতে তড়িৎ প্রকাশ পায় এবং মেঘের জলকণায় তাহা 

বিদ্যমান থাকে । বা্পকণা একত্র ও ঘনীভূত হইলে জল- 

কণায় পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে আবদ্ধ তড়িৎ বিছ্যৎ আকারে 

পরিদৃশ্মান হইতে থাকে । আবাব বাম্পকণ! ঘন হইবার পশ্মে 

ধুলিকপাও আবশ্যক । 

এই সকল বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা! করিলে মেঘে 

বিদ্বাোতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানের সহিত প্রাচীন 

জ্যোতির্বিদ্দিগের উক্তির বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। 
বিদ্যুৎ ও অশনি এক নহে। উহাদের ধাতুগত অর্থ হইতেই 

পার্সক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। ছাত ধাতু দীপ্তি অর্থে 
বিছাৎ এবং সংহতি অর্থে অশধাতু হইতে অশনি শব হইয়াঁছে। 

টি ্ সি শ্পাপ্পাপাীপাী শালা শাক শান ৮ স্টা শশী শশী শাপলা শী? 

৪ 

স্পেস 

বেদে অশনা শবে ক্ষেগণীয় প্রস্তর বুঝায়। ইহা হইতে বেশ 
বুঝা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্ত প্রস্তর ৰা লৌহময় ছিল। অশনি 
শব দ্বারা কেবল আমরা 019)918। 1181)0)71)6 এবুং 1781) 

[106 (0005 07 19100173163 বুঝি । শেষোক্ত অর্থে-ই গ্রচলিত 

ইংরাজী 101010910১9] শব্ধ ব্যবহৃত । 

নির্ধাত নামে আর এক প্রকার নৈসর্গিক ব্যাপার আছে। 

বৃহৎসংহিতাকাঁর বলেন যে, এক গৰন অন্তপৰন কর্তৃক তাড়িত 

হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে নির্ধাত হয়। উহার শব ভৈরব ও 

জর্জবর. এ অনিলসম্ভব নির্ধাত ভূপৃষ্ঠে পড়িতে ভূমিকম্প সমুখিত 

হইয়া থাকে। যে নির্ধাতের পতনে সমগ্র পৃথিবী কাপিয়া 

উঠে, বিচার করিয়া দেখিলে, তাহাকে %% 50446) ০1৮ 9£ 

0/0091 বলিয়াই মনে হয়। উহা! বস্ততঃ বায়ুর সহসা! আকুঞ্চন 

ও প্রসারণে উৎপন্ন । 

জ্যোতি:শান্ে প্রহরণার্থক বজের দিবিধ আকার বণিত আছে! 

একটী আকার বিঞুচক্রের স্তায় গোল এবং অপরটার আধা৭ 
গুণক চিহ্গের। & )মত। [বজ দেখ। | 

আমাদের দেশের সাধারণের ধারণা মেঘ জলীয় বাস্পে 

উত্প্্ন। এ মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে। যখন এই মেঘ কোন শাতল বাযুস্তরে আসিয়া 

উপনীত হয়, তখন তাহা ক্রমশঃ শাতল হইয়া জমাট বীধিয়া 

থে এবং তাহা হইতেই ধরায় বুষ্টিপ।ত ঘটে । [ বৃষ্টি দেখ। ] 

যখন এই মেঘগুলি একস্থানে জমিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হয় 

এবং সহসা জলপাত করে না, তখন এর সকল মেঘের গতিবিধি 

নিবন্ধন সংঘর্ষণে অগ্রন্ষলঙ্গ উত্পাদন করিয়া থাকে। উহাই 

বিদ্যৎ। এই বিছ্যৎ অঙ্গম্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু 
ঘটিয়া থাকে । 

অজ্ঞলোকের মধো বিশ্বাস বিছ্যুদ্দেবী স্বর্গবালার মধ্যে 

অনুপমা সুন্দরী । মেঘে যখন জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন এ 

দেববালা মেঘের আড়ে থাকিয়া স্বীয় কনিষ্ঠানুণী সঞ্চালন 

করিতে থাকেন। সে অন্ধুলাগ্র দীপ্তিই আমাদের বিছ্যুৎ। 

আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিকপগ্ডিত বেঞ্ীমিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ বিশেষ 

গবেষণার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ 0181)61084 

ও তড়িতালোক 0 51560710 51500 ) একই বস্তু । 

[ তাড়িত দেখ। ] 

৩ নিশ্রভ, গ্রভাহীন। 

৪ বিশেষ দীপ্তিশ।লী, 

(ত্রি) বিগতা হ্যংকান্তিষস্ত। 

ছ্যতিহীন। বিশিষ্টা ছ্যৎ দীপ্তিরবস্ত । 

অতিশয় দীপ্তিশালী। 

*(বছ্যতস্পর্ধযতো জাতা অবস্ত নঃ”। (থক ১২৩।১২ ) 

“বছ্যুতে। বিশেষেণ দীপামানাৎ। (সায়ণ ) ৫ মুনিবিশেষ। 



| ৫ 

ভেদ । তো হা ) | বিছ্যুতা (স্ত্রী) ১ বিদ্যুৎ ২ অগ্গরো 

বিগ্তোতা পাঠও দৃষ্ট হয়। 

বিছ্যুতাঁক্ষ (পুং) ১ বি্যুতের ন্যায় উজ্জল চক্ষুবিশিষ্ট। 

২ স্কন্নানুচরভেদ। 

বিছ্যৎকেশ (পুং) বিছ্যুত ইব দীন্তিশালিনঃ কেশা যন্ত। 

রাক্ষদবিশেষ। রাক্ষসশেষ্ঠ হেতীর পুত্র । 

মহামতি হেতি কালকন্তা ভয়াকে বিবাহ করেন, এই ভয়ার 

গর্ভে বিদ্যুৎকেশের জন্ম হয়। বিছ্যুৎকেশ সন্ধ্যাকন্তা পৌলোমাকে 

বিবাহ কবেন। এই পৌলোমী ও বিছ্যৎকেশ হইতে রাক্ষস- 

বংশ বিস্তৃত হয়। (রামায়ণ উত্তরকাণ ৭ অ”) 

বিছ্যুৎকেশিন্ (পৃং ) রাক্ষদরাজভেদ। 
বিদ্যুন্ত (তরি) ১ পিগ্ান্তেব ভাপ ৪ ধন্ম। ২ উজ্জ্বল আলোক- 

বিশিষ্ট । (শতপথরা” ১৪।৫151১০) 

বিছ্যুত্য (ব্রি) বিদ্যাতি ঈব খিছানযত্। (পা 8181৯১০ ) 

বিছ্যৎপন্ন, বিদ্যুৎ হইতে আত। 

বিদ্যুত্ব (বি) বিছ্যুতঃ সন্তযন্মিন্িতি বিদ্যুতৎ-মতুপ, মস্ত খত্বমূ। 

বিদ্দিশিষ্ট, যাহাতে বিছ্যৎ আছে, মেঘ। 

“বিছ্যতাণ্ মেণ”। (পা ১৪1১৯) 

“বিছ্যত্বস্তং ললতবনি'তাঃ সেঞ্মচাপং লচিঞ।2 | 

সঙ্গীতায় প্রহতমুবজ।£ স্গিগ্ধগন্তীরঘোষম্ ॥* ( মেঘদূত ৬৬ ) 
(পুং ) পর্ধতবিশেষ। (হরিনবংশ ২২৮৭১) 

বিছ্যুৎপতাঁক ( পুং) প্রলয়কালীন সপ্তুমেঘেব মধ্যে একটার 
নাম। | বলাহক দেখ। ] 

বিছ্যুৎপ্ণ। (স্ত্রী) অগ্মরোভেদ। (মহাভারত ১।১২৩।৫৯) 

বিদ্যুৎপাত (পুং) উক্ধাপাত। বজ্পাত। 

বিছ্যুুপুপ্তী (পুং) ১ বিছ্যন্মালা। ২ বিদ্যাধরভেদ। 
(কথাসবিৎ্সা” ১০৮১৭৭ ) 

ল্সিয়াং টাপ.। বিছ্যুৎপুর্জের কন্যা । 

বিছ্াৎপ্রভ ( তরি) ১ বিছ্যতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। ২ খধি- 

| 

ভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব )। ৩ দৈত্যরাজভেদ । ৭ দৈত্য- 

রাজ বলির পৌন্রী। ৫ রত্রবর্ধ নামক রক্ষবাজকন্তা । 

৬ অগ্নরোগণভেদ । 

বিদ্যুৎপ্রিয় (তরি) বিদ্যুৎ প্রিয়া যন্ত। (ক্লী) বিদ্যতঃ 

প্রিয়ং। তদাকর্ষকত্বাৎ। কাংস্ত ধাতু, কাদার পাত্র। 

বিছ্যুদক্ষ (পুং ) ১ বিছাত্রেতর। ২ দৈত্যভেদ। (হরিখংশ ) 

বিদ্যুদ্দোতা ( স্ত্রী) বসন্তসেনরাজার কন্ঠ) | ( কথাসণ ৩5৫৫) 

বছ্যুদূগৌরী (ত্্ী) শক্তিমুগ্তিতেদ। 

বিদ্যুদ্ব্ত (তরি) মরতেদ। (খক্ ৮৭1২৫) 

| 

৯ 

6৬ ৫ ] 

বিছ্যুদ্ধজ (পুং)১ অস্ত্রভেদ। ২ বিছ্যাৎপতাক। 

[ বিদ্যৎপতাক দেখ। ] 

বিছ্যুদ্রথ (ত্রি) ১ বিদ্যোতমানযানোপেত, দীপ্তিমান্ যানযুক্ত। 

“বিছবাদ্রথঃ সহসম্পুজোহখ্রিঃ । (খক্ ৩১৪১) 

“বিছাদ্রথোবিষ্যোতমানযানোপেতঃ)। (সায়ণ ) 

২ দীপ্তিবিশিষ্ট রথযুক্ত। 

*বছাদ্রথা মক্ত খষ্টিম্তঃ £ ( থক্ ২৫৪।১৩) 

ণবিহাদ্রথা বিগ্োোতমানরথোপেতা খষ্টিমান্তা দীপ্তিমস্তঃ। 

খষ্টিরাযুদাথশযঃ তত্বস্তো বা) (সায়ণ ) 

বিদ্যদর্চস্ (তরি) ১ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্ডিশালী। ২ দেবগণ- 

ভেদ। (ভাবত ১৩ পর্ব ) 

বিছ্যুন্মত (প্রি) বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত। 
«আ বিদ্রান্মস্রিমপ্িতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত |” (খক্ ১৮৭১) 

বিদ্যুন্মদ্ভিঃ বিছ্ে।তনং বিদ্রযুৎবিশিষ্টদীপ্রিযুক্তৈঃ রথেভি- 

রাত্মীয়ৈে বখৈরায়াত অন্মদীয়ং যজ্ঞমাগচ্ছত।, ( সায়ণ) 

বিছ্যুন্মহস্ (তরি) খিছ্যুৎ বিদ্তোতনং মহঃ ডেজো যস্ত | বিগ্তোত- 

বিছ্যুম্মালিন, 
সম 

মানতেজা, ব্যক্ততেজাঃ, যাহার প্রভা জাজ্জল্যমান । 

“বিদ্যান্মহসো নরঃ” (খকৃ ৫1৫81) 'বিদ্াধাহসো বিছ্টোত" 

মানতেজসে। নরে বুষ্টযাপেনেতাবঃ |) 0 বাণ) 

বিছ্যুন্মীল ( পুং) ১ বিদ্যুতেব মালা । ২ বানরভেদ | 

( রামায়ণ ৪15৩।১৩ ) 

বিছ্যুন্মালা ( স্বী) বিদযুতাং মেঘজ্যোম্তীনাং মালা । ১ তাড়িৎ- 
সমূভ | 

“লিদ্ান্মালাকুলং বা ঘদি ভবতি নভোনষ্টচন্জ্রার্কতারং। 

বিজ্ঞয়। প্রাবুড়েষ! মুদিতজনপণদা সর্বশন্তৈকপেতা ॥” 

(বৃহতৎ্স ২৫৬) 

২ অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ, এই ছানের 'গ্রত্যেক চরাণে 

৮টী করিয়া গুকবর্ণ থাঁকে এবং প্রত্যেক চাঁবিটা বর্ণেন পর 

বিশ্বাম দিতে তয়। 

“সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্তা বিশ্রামঃ স্তাদোদৈবোদৈ; | 

বিদ্বদবুন্দৈরবীণাপাণি! ব্যাখ্যাতা স| বিছ্ান্মাল। ॥৮ (শ্রুতবোধ) 

৩ যক্ষরমণীভেদ । ৪ চীনরাজ শ্লবোহেব কন্তা । 

( কথাসারৎসা* ৪৪1৮৬ ) , 

বিছ্যুম্মালিন্ ( পুং ) ১ রাক্ষসভেদ। বিদান্ালীনামক এক রাক্ষস 

মহেশ্বরের পরম ভক্ত ছিল। দেবাদিদেব মহাদেব তাহাকে 

এক অত্যুজ্জল স্থববর্ণ বিমান প্রদান করেন। বিছ্যুন্মালী সেই 

বিমানে চড়িয়া সৃষ্যের পাছে পাছে যাইতে আরম্ভ করিলে 

বিমানের দ্ীপ্তিতে রাত্রিকাল অর্থাৎ অন্ধকার একেবাঁবেই বিলুপ্ত 



সি ০ পা রা ২ স্পত১২ ৯ পপি টি 

করিয়া অধোভাগে পাতিত করিলেন ।* (ভাগবত ১।৭ স্বামী) 

রামায়ণেও এক বিছ্বাম্মালীর কথা বর্ণিত আছে, তাহার 

সহিত ধর্মের পুত স্বষেণ নামক প্রসিদ্ধ মহাকপির যুদ্ধ হয়। 

২ অন্থরভেদ। (ভারত দ্রোণপর্্ব ) ৩ পর্জন্য । 

বিছ্যুম্তুখ (ব্রি) ১ বিদ্যুতের স্তায় মুখবিশিষ্ট । ২ উপগ্রহভেদ । 

বিদ্যুল্পত। (তত্র) মেঘজ্যোতিঃ, তড়িৎ। 
বিচ্যুল্লেখা (স্ত্রী ১তড়িৎ | ২বণিকৃপত্ীভেদ ।(কথাসরিৎ ৬ন। ১২৫) 

বিদ্যেন্্র সরস্বতী, বেদাস্ততত্বসার-রচয়িতা।  কৈবলোম্ত্র- 
জ্ঞানেন্দ্রের শিষ্য। 

বিদ্যেশ €পুং)১ শিবমুত্তিভেদ। ২ মুক্তাত্মসম্প্রদায়বিশেষ | 
বিদ্যেশ্বর €পুং) ১ এন্্রজালিকভেদ। ( দশকুমার ৪৫1১১) 

২ বিদ্যেশশব্যার্থ। 

বিদ্যোৎ (ক্্রী) বি-ছ্াত্ বিচ্। বিদ্যুৎ । “বিদ্যাৎপাহি” শুরু 
যজুঃ ২০২) “হে রুক্ম! বিদ্োৎ বিছ্যতঃ মাং পাহি। বিদ্যোততে 

ইতি বিদ্যোৎ বিচ প্রত্যয়ে গুণঃ বিছ্যুৎপাতাৎ রক্ষেতার্থঃ, (মহী?) 
বিদ্যোত (ত্রি) ১ ছাত, প্রভা, দীপ্তি। ২ লম্বানায়ী রমণী- 

গরভজাত নৃপতিবিশেষ । ভোগ” ৬৬1৫) ৩ অপ্মরোভেদ । 

বিদ্যোতক (তরি) প্রভাবিশিষ্ট। 

বিদ্যোতন (তরি) দীপ্তিশীল। 

বিদ্যোতয়িতব্য (ব্রি) বিছ্যতালোকে আলোকিত করান। 

( প্রশ্নোপ* ৪1৮ ) বিশেষ প্রকারে প্রকাশন বা ব্যক্ত করান। 

বিদ্যোতিন্ (তরি) বিদ্যোত-ইনি। প্রভাশীল। 

বিদ্রে (ক্লী) ব্যধ-রক্ দাত্তাদেশঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ছিদ্র, রদ্ধ,, বিবর। 
বিদ্রেথ লী) সামভেদ। 
বিদ্রধ (তরি) ১স্কল। ২ দৃঢ়। ৩ সুসন্দ্ধ। 

কনীনকেব বিদ্রধে নবে ভ্রপ্দে অর্ভকে। 

বন্ধ যামেযু শোভেতে ॥৮ ( খক্ 8৩২।২৩ ) 

“হে ইন্দ্র! বিদ্রধে বিদৃ়ে ব্যুড়ে বন্ধ বক্রবর্ণো ত্বদীয়াবঙ্থো 
যামেষু যজ্ঞেযু শোভেতে কান্তিযুক্কৌ ভবতঃ |” ( সায়ণ ) 

৪ বিদরণশীল ব্রণবিশেষ, বিদ্রধিরোগ । 

*বিদ্রধস্ত বলাসম্ত লোহিতস্য বনম্পতে । 

বিসল্লকস্যোষধে মোচ্ছিষঃ পিশিতং চন ॥*(অধর্বণ ৬।১২৭1১) 

“ছে বনম্পতে ! চতুরঙুল পলাশবৃক্ষ ! হে ওষধে বিসর্পকারি- 

* “বিদ্যান্নালী নাম কশ্চিত্রাক্ষদে। মাহেশ্বর; তন্মৈ রুদ্রেণ সৌধর্ণং বিমানং 

দত্তং ততোহর্কহ্ত পৃষ্ঠতে। জমন্ বিষানদীপ্যারাত্রিং হিলোপিতবান্ ততোহ- 

কেণ নিজতেঞ্জন! ভ্রাধরিত্ব। তস্বিম(নং পাতিতম্।' (ভাগ* ১1৭ স্বামী ) 

1 *ধর্সন্ঠ পুত্রে। বলঘ।ন্ হুষেণ ইতি বিশ্রাতঃ। 

স বিছ্বান্মালিনা সার্ধং অযুধ্যত মহাকপি; ॥" (রামা, ধুদ্ধকা* ৪৩ স*) 

হইল। তাহা দেখিয়া ছযদেব এ বিমান দ্রবীভূত ব্যাধেরৌষ 

নিদানভূতং ছুষ্টং মাসমপি মোচ্ছিষঃ মোচ্ছেশয়।, ( সায়ণ ) 
“বি বৃহামো বিসল্লকং বিদ্রধং ঘদয়াময়ম্।” (অথর্ব ৬১২৭৩) 
তথা বিদ্রধম্ বিধরণম্বভাবং ব্রণবিশেষম্।+ ( সায়ণ ) 

বিদ্রধি [ ধী] (পুংস্ত্রী)১ শুকদোষভেদ। (ুঙ্রুত নি” ১৪অপ) 

২ রোগভেদ, অন্তব্রণ, পেটে ফোড়া, রাজগাড়। পর্যায় 
বিদরণ, হৃদ্গ্রস্থি, হণ । (রাজনিণ) 

এই রোগ বাতজ, পিত্বজ, কফজ, শোণিতজ, ক্ষতজ ও 

ব্রিদোষজ ভেদে ছয় প্রকার। অস্থিসমাশ্রিত বাতপিত্তকফাদি 

অত্যন্ত কুপিত হইয়! ক্রমে ক্রমে ত্বক্, মাংস ও মেদসমূহকে 
দুষিত করিয়া বেদনাযুক্ত, গভীরভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট, গোল বা 

দীর্ঘাকার ভয়ানক শোথ জন্মায়, ইহাই বিদ্রধি বলিয়া খ্যাত। 
পত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি সংদৃষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ। 
দোষাঃ শোথং শনৈ ধোরং জনয়ত্যুচ্ছিত1 ভূশং ॥ 
মহামুলং রুজাবস্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তং | 
স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড়.বিধশ্চ সঃ ॥* (মাধবনি”) 

ইহার মধ্যে যে শোথ কৃষ্ণ অথব। অরুণবর্ণ, অত্যন্ত কর্কশ 

(খর্খরে ) ও বেদনাযুক্ত, যাহার উদ্গম ও পাক দীর্ঘকালে 
ঘটে এবং পাকান্তে যাহ! হইতে তরল শ্রাব হয়, তাহ! বাতজ; 

যাহা পাকা যক্জডুমুরের আকৃতিবিশিষ্ট, সবুজ বর্ণ, জর ও দাহ- 

কারী এবং অতি শীঘ্বই যাহার অভ্যুর্থান ও পাঁক হয়, আর 
পাঁকিলে যাহা! হইতে পীতবর্ণ আব হইতে থাকে, তাহা পিত্তজ । 

যে বিদ্রধি পাণুবর্ণ ও খুরী বা শরার পীঠের ন্যায় আকুৃতি- 
বিশিষ্ট হইয়া! অতি দীর্ঘকালে উখিত হয় ও পাকে এবং পাকিলে 

যাহা হইতে সাদা রঙের পুয় নির্গত হয়, যাহাতে চুলকন। ও 
অল্প বেদনা থাকে এবং যাহা স্পর্শ করিলে শক্ত ও শীতল বলিয়া 

বোধ হয়, তাহা কফজ। ব্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে 

নান! রকম বর্ণ, বেদন। ও আব দেখা যায়, ইহার অত্যুর্থান ও 

পাকের কোন নিয়ম নাই, শীঘ্রও পাকিতে পারে, বিলম্বে 

পাকিতে পারে । এই বিদ্রধি ৰন্ধুর ভূমির গ্ায় অতি উচ্চ নীচ 
এবং বনু স্থান ব্যাপিয়া উ্িত হয় । 

কাষ্ঠ, লোষ্ বা পাষাণাি দ্বারা অভিহত অথবা খড়গ প্রভৃতি 

কোনরূপ শস্্রাদি দ্বারা আহত হইয়া অপথ্য সেবা করিলে বায়ু 

অত্যন্ত কুপিত হয় এবং পিত্ত ও রক্তকে দুষিত করে। এই 

তুষ্ট রক্ত ও পিত্ত হইতে জর, দাহ ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। ইহার 
ক্ষতজ বা আগন্কক বিদ্রধি বলিয়া কথিত হয়। ইহার অন্ান্ত 

লক্ষণ পিত্তবিদ্রধির ন্ায় কৃষ্ণবর্ণ ক্ফোটকাবৃত, সবুজবর্ণ, অত্যন্ত 

দাহ, বেদনা ও জরযুক্ত এবং পিত্বিদ্রধির যাবতীয় লক্ষণাদ্থিত 

হইলে তাহাকে রক্তবিদ্রধি বলে। 



বিদ্রধি [ ৫৯৭ ] বিদ্রেধি 
১২ রারররারারারাররারাররররররররররররররররররররররহাররাররররররারারারারারাপোতোরারররারারাররররররারাররররর ক, _ 

মপদ্বার, মূত্রনালের অধোভাগ, নাভি, উদর, কুচ. কিছ, 
বৃ ( মৃত্রন্ত্র) দ্বয়, প্রাহা, যককৎ, হৃদয় ও ক্লোমনাড়ী প্রভৃতি 
স্থানে উল্লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে উহা! যথাযথ ভাবে 
তত্তৎ বাতজ, পিত্বজাদি নামধেয় অস্তবির্ঘধি বা অন্তব্র্ণ বলিয়! 

অভিহিত হয়। তবে অস্তধিদ্রধিতে স্থানভেদে একটু বিশেষ 
বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়; উহা! মলদ্বারে জন্মিলে অধোবায়ু 
রুদ্ধ, মুত্রনালে হইলে মৃত্রের অল্পতা ও কৃচ্ছতা, নাভিতে হিক্কা ও 

গুড়গুড় শব, উদরে উদরস্্ীতি ঝা! বায়ুর প্রকোপ, কুচকিতে 
হইলে পীঠে ও মাজায় অত্যন্ত বেদনা, বৃকদয়ে পার্বস্কোচ, 
সীহাতে উর্ধ শ্বাসের অবরোধ ও সর্বাঞ্গে তীব্রবেদন|) হদয়স্থ 
বিদ্রধিতে দারুণ শূল, যকৃতে বিদ্রধি হইলে শ্বাস ও তৃষ্ণা, আর 
ক্লোম নাড়ীর বিদ্রধিতে বারম্বার অতিশয় পিপাসা হয়। এই 
বিদ্রধি কোন মর্মস্থানে ক্ষুদ্রাকারে বা বৃহদাকারে জন্মিয়া তথায় 

পাকিয়া বা না পাকিয়া যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন উহা 
ভয়ানক কষ্টদায়ক হয়। গুরুপাক দ্রব্য, অনভ্যন্ত অর্থাৎ যাহা 

কোন দিন ব্যবহার কর! হয় নাই এরূপ দ্রব্য এবং দেশ, কাল 
ও সংযোগবিরদ্ধ অন্নপপানাদি ব্যবহার অতি শুষ্ক বা অতি 

ক্লিরলানন ভোজন, অতি ব্যবায় (স্ত্রীসেবা), অতি ব্যায়াম, মলমৃত্রা- 
দির বেগ ধারণ এবং বিদাহজনক তৈলতভৃষ্ট বা যেকোন বকম 

ভৃ্ট দ্রব্য ভক্ষণ প্রভৃতি হেতুতে বাতপিত্তকফাদি দোষ পৃথক্ 

ৰা মিলিত ভাবে কুপিত হইয়া গুল্সাকারে বা বঙ্মীকাকারে উন্নত 

ও প্রসারিত হইয়া এই অন্তর্ধিদ্রধিরোগের উত্পাদন করে ।* 
অপপ্রস্থতা বা সুপ্রস্থতা স্ত্রীর অহিতাচার দ্বারা দাহজর- 

কারক ঘোর রক্তবিদ্রধি রোগের উৎপত্তি হয়। আর স্থৃপ্রস্থতা 

স্ত্রীলোকের প্রসবান্তে যি সম্যক রক্তআব ন1 হয়, তবে তাহা 

হইতে মকল্পসংজ্ঞক রক্তবিদ্রধিরোগ জন্মে। ইহা সপ্তাহে 
মধ্যে উপশম প্রাপ্ত না হইলে পাকিয়! উঠে। [ম্ুশ্রুতনি" ১৬অ) 

7... * পগুরবসান্থযবিরুদ্ধাগুফসংক্িন্নভোজনাৎ। ০7 ১ 

অতিব্যবায়ব্যায়ামষেগাঘাতবিদাহিভি; ॥ 

পৃথক্ সম্ভয় ব৷ দোধাঃ কুপিত। গুল্সরূপিণম্। 

বল্মীকবৎ সমুন্দ্ধমস্তঃ কুর্তি বিদ্রধিষ্ ॥ 
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ষণয়োস্তথ|। 

বৃকয়ে1: দীহি যকৃতি হৃদয়ে রোমি ব| তথা ॥ 

তেষাং লিঙ্গানি জানীয়াৎ বাহ্বিদ্রধিলক্ষণৈঃ। 

গুদে বাতনিরোধস্ত বন্তো.কৃচ্ছামুত্রতা ॥ 

নাভ্যাং হিক। তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্ 

কষ্টীপৃ্টগ্রহত্তীব্রে! বঙ্ষণে থে তু বিদ্ধ ॥ 

বৃকয়োঃ পার্থসংকোচঃ লীহণচ্ছ।মাবরোধনম্। 

সর্ব ঙ্গপ্রগ্রহত্তীরে। হাদি শৃলশ্চ দারুণঃ। 

শ্বাে। বকৃতি তৃফা! চ পিগ।স। ক্লোমজেহধিক। ॥” 
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হু নি 

৩৫ 

শপ্পাস্প্পাপা শি 

অস্তর্ষিদ্রধিসকল পাকিক়া! উঠিলে পু নির্গমের প্রকার ভেদে 
তাহাদের সাধ্যাসাধ্যনির্ণয় করা যায়। নাভির উপরিস্থ অর্থাৎ 

বৃকাদিস্থানজাত বিদ্রধির পুয মুখ দ্বারা নির্গত হইলে রোগী 
বাচে না, তবে যদি হদয়, নাভি ও বস্তি (মুক্রাশয় ) ভিন্ন প্লীহ- 
ক্লোমাদি স্থানে জন্মে এবং তাহা পাকিলে বাহিরের দিকে অস্ত্র 

করা যায়, তাহা হইলে কদাচিৎ কেহ বাচে। আর নাভির 
নিয়ে বস্তি ভিন্ন স্থানে জাত বিদ্রধি পাকিয়৷ তাহার পু 

মলদ্বার দিয়! নির্গত হইলে প্রায়ই বাচে। ফল কথা, মর্মস্থান 

( হৃদয় নাভি প্রভৃতি ) ভিন্ন অন্তত্র জাত বিদ্রধিতে যদি বাহিরেব 

দিক্ হইতে শস্ত্রপাত কর! যায় এবং উহার্দের পৃযাদি অধেমার্গে 

নিঃস্থত হয়, তাহা হইলেই রোগীর ঝাচিবার সম্ভাবনা । বাহা ও 
আভ্যন্তরিক এই উভয়বিধ বিদ্রধিই ব্রিদোষজ বা সান্লিপাতিক 
হইলে তাহা অসাধ্য । যেবিদ্রধিতে দে নিয়ত অসাড় এবং 

পেট ফাঁপা, বমি, হিকা, তৃষ্ণা, অত্যন্ত বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতির 

প্রাহুর্ভাব দেখ। যাঁয়, তাহ! অসাধ্য । * 

চিকিৎসা,_-সকল রকম বিদ্রধিতেই প্রথমতঃ জলৌকা- 

পাঁতিন, মৃছবিরেচন, লঘুপথ্য ও স্বেদ প্রশস্ত; কেবল পিত্তজ 
বিদ্রধিতে মাত্র স্বেদ নিষিদ্ধ। বিদ্রধির অপকাবস্থায় বণশোথের 

হায় গঁষধার্দি প্রয়োগ করিবে । বাতবিদ্রধিতে বাতদ্ন (ভদ্রা- 

দারু প্রভৃতিগণ ) দ্রব্য শিলাতলে পেষণ করিয়া তাহার সহিদ্ত 

চর্বি, তৈল ঝ| পুরাতন দ্বত মিশ্রিত করিয়া ঈষছুষ্ণাবস্থায় শোঁথ 
স্থানে একটু পুরু করিসা প্রলেপ দিবে। অথবা যব, গম কিনা 

মুগ প্ররূপে পেষণ ও ঘ্বৃতমিশ্রিত করিয়া! প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক 

বিদ্রধিরোগে ক্ষীরকাকোলী বা জঙ্বগন্ধা, বীরণমূল, যষ্টিমধু ও 
রক্তচন্দন গোহুপ্ধে পেষণ করিয়া ঘৃত সংমিশ্রণে প্রলেপ দিবে। 

অথব৷ জলপিষ্ট' ঘৃতমিশ পঞ্চবন্ধলের (অশ্বথ,বট, যজ্জডুম্বর, পাঁকুর 

ও বতস) প্রলেপ দিবে । শ্রৈম্মিক বিদ্রধিতে ইষ্টকচুর্ বালুকা, 
মণ্ডর, ও গোময় এইগুলি গোমুত্র দ্বারা পিষিয়া ঈষদুষণ করিয়া 

স্বেদ দিলে উপকার হয়। দশমুলীর কাথে বা মাংসের যুষে ঘ্বুত 

মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্াবস্থায় শোথ বা ব্রণ স্থানে পরিষেক 

করিলে বেদনাঁদি বিনষ্ট হইয়া আশু উপকার করে। রক্তজ 

এবং আগস্তজ বিদ্রধির চিকিৎসা পিত্তজ বিদ্রধির স্তায়ই জানিবে। 

পট 

* “অধ:ক্রেতেষু জীষেত্ব, ক্রতেত্ত্ঘং ন জীবতি। 

হ্লাভিবস্তিপর্ধযায়ে তেষু তিল্সেধু বাহতঃ ॥ 

জীঘেৎ কদাচিৎ পুরুষে। নেততরেযু কদাচন। 

আধ্া।নং বদ্ধনিষ্পন্দং ছর্দিহিক্াতৃযান্থিতম্ & 

কজাস্বা সসমা যুজং ঘি্র ধির্নাশয়েন্নরম্। 

সাধ্য। বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ খিবর্জদাঃ সান্লিপাতিকঃ ॥" ( বৈদ্যক ) 



্স্ চে ০০ শশী শিট সিসপিপশিশীসিশী 

আর রক্তচন্দন, মঞ্জি্া, হরিদ্রা, যিমধু ও গেরিমাটী এই গুলি 
ুগ্ধের দ্বার! পেষণ করিয়! প্রলেপ দিলেও উপকার হুয়। 

পিপুল, কৃষ্চজীরা, রাঁথালশশ! ও কোশাতকীফল এই দকল 

দ্রব্যের কাথ অথবা শ্বেতপুনন বা 9 বরুণ মূলের কাথ পান করিলে 

অস্তববিদ্রধি নষ্ট হয়। থদ্িরকাঠঠ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, 

নিমের ছাল, কট.কী, ও যষ্টিমধু গ্রত্যেক সমান, তেউড়ী ও 

পটোলমুল প্রত্যেকে উহাদের কোন এক ভাগের চতুর্থাংশ এবং 

তুষরহিত মস্থর, সকল দ্রব্যের সমান পরিমাণে লইয়! ইহাদের 

কাথ করিয়া! মাত্রানুযায়ী পান করিলে ব্রণ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের 

উপশম হয়। সঙ্জিনার মূলের রসে মধু এবং উহার কাথে হিঙ্ 

ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে অস্তধিদ্রধির 

নাশ হয়। 

বিদ্রধিক। (ক্ত্ী) প্রমেহপীড়কাতেদ, প্রমেহরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী 

হইলে এই গীড়কা জন্মে. ইহা! বিদ্রধিরোগের লক্ষণযুক্ত, 

সুতরাং সেই সকল লক্ষণান্ুসারেই ইহার নির্ণয় হয়। 

পবিদ্রধের্লক্ষণৈরু'্তা জয়া বিদ্রধিক| বুধৈ২।” (নুশ্রত নি৬অপ) 

বিদ্রধিত্ব ( নাশন ] (পুং) শোভাঞন বৃক্ষ, সজিনাগাছ। 

বিদ্েব (পুং) বিদ্রবণমিতি বি-জ্র“অপ, (খদোরপ, পা ৩৩1৫৭ ) 

১ পলায়ন। 
“তৈঃ শরৈস্তব সৈম্তস্ত বিদ্রবঃ সুমহানভূৎ্।” (মহা ৭।১০৬।৩৮) 

২ বুদ্ধি। ওনিন্দা। ৪ ক্ষরণ। € বিনাশ। 

পভৌমে কুমারবলপত্তিসৈন্তানাং বিদ্রবোধনিশক্্রতয়ম্।” 
( বৃহত্স ৩৪।১৩ ) 

৬ ভয়। ৭ দ্রবীভাব। ৮ যুদ্ধ। 

বিদ্রাব (পুং) বি-দ্র-ঘঞ১। বিদ্রব। 

বিদ্রাবণ (ত্রি) ১ পলায়ন। ২ গলান। 

(পুং) ৪ দানবতেদ। 

বিদ্রাবিত (ব্রি) বি-ক্র-ণিচ:কঃ। ১ পলাফিত, তাড়িত। 

“বিদ্রাবিতে ভূতগণে জরস্ত ত্রিশিরাভ্যয়াৎ।” (ভাগবত বাণযুদ্ধ) 

২ দ্রবীকৃত। 

বিদ্রোবিন্ (তরি) বিদ্রবকারী। 

বিদ্রাবিণী (ত্র) কাকমাটী, কাইন্ত। শাক, কাউয়। ঠোটা । 

বিদ্রাব্য (ব্রি) বিতাড়িত। “অনয়া মুদ্রুয়াপি ক্ষুত্রোপদ্রবা 

বিদ্রাব্যঃ৮ ( সর্বদর্শন ২৯১৭ ) 

বিদ্রোবাদ, বাঙ্গালার নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা 

ও গ্রাম । 

বিদ্রিয় (তরি) ১ ছিদ্রযুক্ত। ২ ভেদ্য। ৩ কোমল। 

বিদ্রুত (ত্রি) বি-দ্র-ক্ত:। ৯ দ্রবীতাবপ্রাপ্ত, দ্রবীভূত। 

পূ্ধায়---বিলীন, ক্রত। ২ পলাফ্িত। 

৩ বিনাশকারী। 

(রঘু ১১1৪৪) 

৩ পীড়িত। 
“অরাজকে হি লোকেহন্িন্ সর্ধবতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। 
রক্ষার্থমন্ত সর্কন্ত রাজানমন্থজৎ গ্রভৃঃ 0৮ ( মন ৭৩) 
৪ ভীত। | 

বিদ্রুতি (ত্ত্রী) বি-দ্র-ক্তিন্। বিদ্রব। 

বিভ্রর্ণধ ( পুং) বিদ্রধি। 

বিক্রম (পুং) বিশিষ্ট ভ্রমঃ বিশিষ্টো কর্বক্ষোহস্ত্যস্তেতি বা 

ক্রমঃ॥ (ছ্যদ্রভ্যাং মঃ। পা! ৫২১৯৮ ) ১ প্রবাল। পদ্মরাগ- 

মণি, পল! । 

“আমুলতো বিদ্রমরাগতাআজাঃ সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধানা:। 

কুর্বস্তযশোক! হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাঁণ৷ নবযৌবনানাম্ ॥» 

(খতুসংহার ৬।১৭ ) 

২ বত্ববৃক্ষ, মুক্তীফলবৃক্ষ | 
"তবাধরম্পদ্ধিষু বিদ্রমেষু পথ্যস্তমেততৎ সহসোর্শিবেগাৎ। 

উদ্ধন্ুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযুখং ॥” 

(রঘু ১৩১৩) 

“বাগীযু বিদ্রমতটাম্বমলা মৃতাগন, 
প্রেষ্যাদ্থিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্। 
অভ্যর্চতী শ্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত.- 

মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ ! যচ্ছণীঃ ॥” (ভাগবত ৩।১৫।২২) 

৩ কিশলয়, নবপল্লব, নৃতনপাতা। 

বিদ্রুমচ্ছায় (তরি) ১ বৃক্ষচ্ছায়!। ২ ছায়াহীন। ৩ মরুমার্গ। 

বিদ্রুমদণ্ড (পুং) প্রবালদগড। প্রবালনির্িত যষ্টি। 

বিদ্রমফল [ লা! ] (পুং স্ত্রী) মধুর কুনু, উত্তম কুন্দুরখোটা, 
কুন্দুরখোটা নামক উত্তম গন্ধদ্রব্য বিশেষ। 

বিদ্রমলতী। ত্ত্রী) বিজ্রম ইব লত্বা। ১ নলী নামক গঞ্দ্রব্য- 

বিশেষ। (রাজনি”) ২ প্রবাল। 

বিদ্রমলতিকা! (্ত্রী) বিদ্রমলতা স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্ম্। 

নলিকা। (রাজনি”) , 

বিদ্রমবাক্ (স্ত্রী) বিদ্রমফলা। 
বিদ্রেল (পুং) বেতসবৃক্ষঃ বেতের গাছ। 

বিদ্রুপ (দ্রেশজ ) ব্যঙ্গ, পরিহাঁস, তামাসা। 
বিদ্রোহ (পুং) বি-ক্রহ-ঘঞ২। অনিষ্টাচরণ, বিদ্বেষ, হিংসা। 
বিদ্রোহিন্ (ব্রি) বিদ্রোহোহস্তাত্তেতি বিদ্রোহ-ইনি। অনিষ্ট 

কারী, বিদ্বেষকারী, হিংসাকারী। 
বিদ্চ্চকোরভ্ট, সরশ্বতীবিলাস নামক কোষকার। 
বিছজ্জন ( পুং ) বিশ্বান্ব্যক্তি, পণ্ডিতলোক। 



পা শাশশাীশিটি শি স্গিশশী টসে ১ 

প্ত্র বিদ্জ্বনো নাস্তি ক্লাঘ্স্তত্রালনধীর়পি। 
নিরস্তপাদপে দেশে এরগ্ডোহপি ক্রমায়তে ॥” ( উত্তউ ) 

বিদ্বৎ (পুং) শিব। (ভা ১৩১৭/৮*) 

বিদ্ৎকল্প (তরি) ঈষদুনে। বিদ্বান, বিদ্বস্কল্পপ। ১ ঈষদ- 
সমাপ্ত বিহবান্্, যাহার জ্ঞান জন্মাইতে বা অধ্যয়নাদি করিতে 
স্বল্প বাকী আছে। 

* বিদ্বান সদৃশ, বিদ্বানের তুল্য । 

বিদ্বত্ম (তরি) অয়মেধামতিশয়েন বিদ্বান বিঘ্স্-তমপ,। ১ বন্থ 
মধ্যে ষে একটা অতিশয় বিদ্বান, অনেকের মধ্যে যে বেশী 

বিদ্বান। ২ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ৩জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। 

'বিদ্বত্তর (ব্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বিদ্বান্। ছুইটা লোকের 
মধ্যে যে বেশী বিছন্। 

বিদ্বত্। (ত্ত্রী) বিগ্যাবস্তা, বিদ্বানের ভাব বা ধর্ম । 
বিদ্বত্ব (ক্লী) বিগ্যাবত্, বিদ্বত্া। ূ 
বিদ্বদ্দেশীয় (তরি) ঈষদুনো বিদ্বান্ বিদ্বস্নদেশীয়র। বিদ্বংকল্প। ৰ 

বিদ্বদোশ্য (তরি) ঈশদুনো বিদ্বান্ বিদ্সস্দেশ্তঃ। বিদ্বংকল্প। 

বিদ্বস্ (তরি) বেতীতি বিদ-শত ( বিদেঃ শতুবন্থঃ ইতি । শতুবন্- 

রার্দেশঃ। পা! ৭১৩৬) ১ আত্মবিৎ। ২ প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত । 

প্ররাঙ্গণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ | 

কতবুদ্ধিষু কর্তার: কর্তৃষু ব্রক্ধবেদিনঃ ॥” ( মনু ১৯৭) 
৩ সর্ববগ্ঞ। 

পনূম আ বাচমুপ যাহি বিদ্বান বিশ্বেভিঃ শুনো সহসো 
যজজ্রৈ১:৮ ( খক্ ৬২১১১) 

“হে সহসঃ স্থনো বলশ্ত পুত্রেন্ত্র বিদবান্ সর্বক্তন্বমূ।” (সায়ণ) 
দত্রঙ্গা গ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বানবর্চস্তে হয়ঃ সন্ত যুক্তাঃ।” 
(খক্ ৭২৮১) “হে ইন্দ্র ত্বং বিদ্বান জানন্ নোহম্মাকং 
ব্রন্ম স্তোত্রমুপ যাহি। (সায়ণ) 

বিদ্বস্ €পুং) বৈস্ক, চিকিৎসক । ( রাজনি”) 
বিদ্বল (ত্বি) যে জাত হইয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জানিয়াছে 

বাঁ পাইয়াছে। 
“অহং তদ্িদ্বল! পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ 1” (খক্ ১০১৫৯ ১) 

'তদৃগ্ভতং সুত্যন্ত তেজো! বিদ্বলা জ্ঞাতব্তী যন্বা পতিং ভর্তারং 

বিভ্বলা লব্ধবতাহম্ ( সায়ণ ) 

“যে তব কৃত্বা লেভিরে বিল] অভিচাঁরিণঃ 1” ( অথর্ব” ১০।১।৯ ) 

বিদ্বিষ (পুং) বিশেষেণ দ্বেষ্ট বি-ছ্বিষংকিপ,। শক্ষ, বৈরী, 
্রতিদ্ববী, বেটা । 

"অথাবমৃজ্যাশ্রকণাঁবিলোকয়ন্নতৃপুদগগোচরমাহ পুরুষমূ। 

পদ! স্প্শস্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে বিষ্স্তহস্তাগ্রমুরঙ্গ বিদ্বিষঃ ॥” 
(ভাগবত ৪81২০২২) 

বিদ্বিষৎ (পুং) বি-দ্বিষ-শতৃ। শক্র, বৈরী। 

বিদ্বিষট (ত্রি) বি-ছিষ-ক্তঃ। বিদ্বেভাজন, যাহাকে দ্বেষ 

করা যায়। 

বিছ্বিষউতা (ত্ত্রী) বিঘিষ্ট-তল-টাপু। বিদ্বেষভাজনতা, বিহ্বে- 

ষের পাত্রতা । 

“ন চ বিদ্বিষ্ঠতাং লোকে গমিষ্যামে। মহীক্ষিতাম্।” মেহাভা") 

বিদ্বি্টপূর্বর্ব (তি) পূর্বে ধাহাকে বিদ্বেষ করা হইয়াছে । 
বিঘিষ্টি (স্ত্রী) বি-দ্বিষক্তিন্। বিদ্বেষ, ছেষ করা, হিংসা করা। 
বিদ্বেষ (পুং) বি-দ্বিং-ঘঞ.। বৈরিতা, শক্রতা । পধ্যায়_- 

বৈর, বিরোধ, অনুশয়, দ্বেষ, সমুচ্ছুয়, বৈরত্ব, ছ্বেষণ। 

"এতদাখ্যাহি মে ব্র্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরন্ত চ। 

বিদ্বেষস্ত যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ ছুত্তযজান্ সতী ॥* (ভাগবত ৪1২1৩) 

বিদ্বেষক (তরি) বি-দ্বিষ-ল্। বিদ্বেষী, বিরোধকারক, বৈরী । 

পন মিত্র নৈকৃতিকঃ কৃতত্বঃ শঠোহনৃজুধর্মবিদ্বেষকম্চ |” 

( মহাভারত ১৩।৭১1১৪ ) 

বিদ্বেষণ (ক্রী) বি-দ্বি-লুট,। ১ বিছ্বে, ঈর্ষা । 
প্বিছ্বেষণং পরমং জীবলোকে কুধ্যান্নঃ পাধিব যাচ্যমানঃ | 

তত্বাং পৃচ্ছামি কথয়ন্ত রাজন্ দগ্যান্তবান্ দয়িতঞ্চ মেহগ্ত ॥৮ 

( মহাভারত ৩১৯৫৩ ) 

বি-দ্বিষ-ণিচ.ল্যুট। ২ অভিচার কর্ম্মবিশেষ ; এই অভিচার 
কর্মদ্বার আপন শক্রর সহিত তাহার মিত্রের মধ্যে পরম্পর 

বৈরত! ঘটান যায়। যুদ্ধকাঁলে শক্রর নখবোক্কুত ধূল আনিয়া 
মন্ত্রপূত করিয়! তাড়ন করিলে রিপু ও তাহার মিত্র এই উভয়ের 

মধ্যে পরম্পর বিদ্বেষ জন্মে। আর গোমুত্রে ঘোড়া ও মহিষের 

বিষ্ঠা গুলিয়া তাহার দ্বারা অথবা! উহাদের উভয়ের রক্তদ্বারা 
কাকের ডানার পালথ দিয়া মড়ার কাপড়ে (শ্শানবস্তে ) 

শত্রু ও তীয় মিত্র এই ছুই জনের নাম লিখিয়া লইবে; 

পরে ব্রাঙ্গণ কিম্বা চগ্ডালের চুল দিয়া এ বন্ত্রথণ্ড উত্তমরূপে 
বাধিবে এবং তাহা একটা কাচা শরার মধ্যে পুরিয়া শত্রর 
পিতৃকাননের অন্তর্গত কোন স্থানে একটা গর্ত করিয়া তাহাতে 

ষটকোণ চক্র অস্কিত করিবে ও তন্মধ্যে "গড নমো মহা- 

ভৈরবায় রুদ্রূপায় শ্শানবাসিনে অমুকামুকধ়োবিদ্বেষং কুরুকুক 
সুরুন্ুরু হ' হ' ফট্* এই মহাভৈরবসংজ্ঞক মন্ত্র লিখিয়৷ তহ্পরি 
এ শর! রাখিয়া দিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে 

বিদ্বেষ ঘটিবে। মন্ত্র লিখিবার কালে *অমুকামুকয়োঃ” স্থানে 

শত্র ও তদীয় মিত্র এই উভয়ের নাম অগ্রপশ্চাৎ ভাবে লিখিয়া 
তাহার অস্তে “এতয়োঃ* এইরূপ লিখিতে হইবে। এই 

আতিচারিক কর্ণ পুর্ণিস! তিথিযুক্ত শনি কিম্বা রবিবারে, মধ্যাহ্ন 



বিদ্বেষণ 

“্বিদ্বেষণং সংবননোভয়ঙ্করং” | ( খক্ ৮১২) 

'বিদ্বেষণং বিছবেষ্টারং' | ( সায়ণ ) 

৪ অসৌজন্য, অপব্যবহার, 

সরলতার ) বিপরীত । 

“দাক্ষিণ্যমেকং সুভগত্বহেতৃর্িদ্েষণং তদ্বিপরীতচেষ্টা 

মন্ত্রৌষধাগ্ৈঃ কুহকপ্রয়োগৈর্ভবস্তি দোষ! বহবে। ন শরম ॥৮ 
(বৃহৎসংহিতা ৭৫1৫ ) 

বিদ্বেষ[ফি]দী (ভ্্ী) ষক্ষকন্তাবিশেষ ) ইহার পিতার নাম ছুঃসহ, 
মাতার নাম নির্মাষ্টি। কলির ভার্্যা খতুকালে চণ্ডাল দর্শন 

করিয়! এই নির্খাষ্টিকে গর্ভে ধারণ করেন। ছুঃসহ হইতে ইহার 

শরৎ, হেমন্ত, শিশির ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেকে দশ দণ্ড কাল 
ব্যাপিয়া অহোরাত্রে যে ছয় খতু পরিভ্রমণ করে, তাহারই 
গ্রীত্মসময়ে, কর্কট বা তুল! লগ্নে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে ও দক্ষিণ দিকে 

সম্পন্ন করিতে হয়।& 

তন্ত্রসারেও উক্ত বিদ্বেষণকর্্ম এবং তত্ডিন্ন আর একটা প্রক্রি* 

য়ার উল্লেখ আছে, তাহা এই,__ভক্তিযুক্ত হইয়া সংযতচিত্তে, 
পইন্দ্রনীলসমপ্রভাম। ব্যোমলীনাং মহাচগ্ডাং স্বরাস্থরবিমর্দিনীম্। 
ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্বাভরণভূষিতাম্। কপালকর্তৃকাহস্তাং 

চন্্রস্ধ্যোপরিস্থিতাম। শবযাঁনগতাং চৈব প্রেততৈরব-বেষ্টি' 

তাম। বসন্তীং পিতৃকাস্তারে সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্” এইরূপ | গর্ভে ১৬টী অতি ভীষণ সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে ৮্টা পুত্র ও ৮টা 

ধ্যানে বিবিধ ফলপুম্প ও ছাগাঁদি উপহার দ্বারা যোঁড়শোপচারে কন্যা । অষ্টমী কন্তার নাম বিদ্বেষণী, দ্বেষণী বা বিদ্বেষিণী। 

শমশানকালীর পূজা করিয়া শ্মশীনের আগুন খদির কাষ্ঠে। এ অতি ভয়ানকরূপে লোকের প্রতি হিংসা করে। ইহা! কর্তৃক 
প্রজ্গালিত করিবে এবং তাহাতে ও নমো! ভগবতি শ্বশানকালিকে | নরকিংব! নারী বিদ্বিষ্ট হইলে, তাহার শাস্তির জন্য দুগ্ধ, মধু ও 

(সৌজন্য বা দাঙ্গিণ্যের 

অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হু' ফট স্বাহা” 

এই মন্ত্রে প্রথমতঃ কটুতৈল মিশ্রিত নিম্বপত্রের দ্বারা হোম 
করিয়। পরে দশসহআঅ পরিমিত তিল, যব ও আতপতঞুলের 

দ্বতসিক্ত তিলদ্বারা হোম এবং শুভজনক অন্যান্য ইষ্টিবন্ধ 

(যাগাদি) করা বিধেয়। এই তৃকুটাকুটিলানন। বিদ্বেষিণীর 

হইটা পুত্র, তাহারাও লোকের পরম অপকারী | * 

বিদ্বেষবীর (পুং ) একজন গ্রন্থকার । 

বিছেষস্ (তরি) বিদ্বেষকারী, বিদ্েষ্ট, যে বিশেষরূপে ঘ্বেষ করে। 

“বিদ্বেষসমনেহসং |” (খক্ ৪২২২) 

হোম করিতে হইবে। হোমাবদানে সেই ভন্ম, আবার এ 
মন্ত্রপাঠপূর্বাক অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবৰে। পরে পঅমুকং” 

স্থানে যে শত্রর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অঙ্গে, পুনরায় 
প্র মস্ত্োচ্চারণপূর্বক নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই €বিদ্বেষসং শক্রণাং বিশেষেণ দেষ্টারং | (ষায়ণ ) 

তাহার বিদ্বেষভাব উপস্থিত্ত হইবে। বিদ্বেষিতা (ত্ত্রী) বিদ্বেষিত্ব, বিদ্রোহীর ভাব বা ধর্ম 
| বিস্তৃত বিবরণ ইন্দ্রজাল ও ভৌতিকবিদ্ধা! শব্দে দরষটব্য। ] । বিদ্বেষিন্ (ক্রি) বিশেষেণ দ্বেষ্টাতি বিদ্বিষণিনিঃ। যা 

(ত্রি) ও বিদ্বেষক, বিষ্ঠা, হিংসাকারী, যে হিংসা করে। | বিদ্বেষোহস্ত্স্তেতি বিদ্বে-ইনিঃ। বিদ্বেষযুক্ত, বৈরী | 

ডি 

পনাস্তি বাদার্থশান্ত্রং হি ধর্্মবিদ্বেষণং পরম্।” (হরিবংশ ২৮৩ ) 

_শ্ীশশ ঁ ি শীীশাঁ টি পপি পাশা িপপাশিপ্প শিশীসীশিশীশাটি 

* “অন্টোস্তুদ্ধসংরগ্তরুষিতৌ সরে যুতৌ । 
তদদীয়নখরোডডীন-ধুলিমাদায় সাধক? ॥ 

ধূলিন! তেন খিদ্বেষস্ত।ড়নাদ ভিজতে । 

পরম্পরং রিপোবৈ'রং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্ ॥ 

মহিযাঙ্খপুরীষাভ্যাং গোমুত্রেণ সমালিখেৎ। 

যল্ত নাম তযোঃ শীঘ্রং বিদ্বেষশ্চ পরম্পরন্ ॥ 

রক্তেন মহিষাঙেন শ্বশানবস্ত্রকে লিখেৎ। 

ঘন্ত নাম ভবেৎ তশ্ত কাকপক্ষেণ লেখিতম্॥ 

বেষ্টয়েৎ স্বিজচাগডালকেশৈরেকতরৈস্ততঃ। 

গর্তে আমশরাধস্ত পিতৃকাননমধ্যতঃ ॥ 

ঘট কোণচক্রমধ্যে তু রিপোনাম সমস্থিতস্। 

মস্ত্রাজং প্রবক্ষ্যামি মহাঁভৈরঘসংজ্ঞকম্ ॥ 

*ও নমে! মহাভৈয়বায় কত্ররপায় শ্মশানধাসিনে 

অমুকামুকয়ো ধিদ্বেষং কুরুফুরু হুযুর হ' ' ফট.) 
এতনস্ত্র লিখেত্তত্র বিছ্বেষে! জায়তে ফ্রম ॥” ( বট-কর্তীপিক্ষ। ) 

* পঢুঃসহস্তাভবস্তার্য)। নির্বা্টিনমনামতঃ। 
জাত। কলেন্ত ভার য়ামুতৌ চাগডলদর্শনাৎ ॥ 

তয়োরপত্যান্তভৰন্ জগন্ধ)পীনি োড়শ। 

অষ্টো কুমারাঃ কন্যাশ্য তথাষ্টাবতিভীষণাঃ ॥ 
ফ + রঃ মং রঃ 

বিদ্বেষণ্যষ্টমী নাম কন্ত!। লোকভয়াষহ! ॥ ৬ 

এ ১ রক রী এ 

অষ্টমী দ্বেষণী নাম কন্যা লোকভর়(বহ!। 

ঘ| করোতি নবদ্িষ্টং নরং নারীমথাপি বা। ৪৭ 

মধু-ঙ্গীর-ঘৃতাক্তাং-স্ত শাস্ত্র্থং হৌময়েৎ তিলান্। 
কুব্বাত মিত্রবিদ্দাঞ্চ তথেষ্টিং তৎপ্রশান্তয়ে ॥ ৪৮ 

০ চে ১ ক চা 

বিদ্বেধিণী তু যা কণ্া ভৃকুটাকুটিলানন! | 

তন্ত। ঘৌ তনয়ৌ পুংসামপকারগ্রকাশকৌ |” ১১৭ 

( মার্কওেরপুরাগ ৫১ জৎ ) 



বিধর্ত ৬০ 

“অপরে স্বল্পবিজ্ঞান! ধর্মবিদবেষিণো! নরাঃ। 

ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো! নেচ্ছস্তি পরিসপ্পিতুম্ ॥* 
(মহাভারত ১৩।১৪৫।৫৮ ) 

বিদেষ্ট (ত্রি) বি-ছ্বিষ-তৃচ | বিদ্বেষ্।) যে বিদ্বেষ করে, ঈর্ষা- 

কারী, অস্ুয়াকারী। 

"জহি শত্রবলং কৃৎনং জয় বিশ্বস্তরামিমাষ্। 
তৰ নৈকোহপি বিছেষ্টা সর্বভূতান্ুকম্পিনঃ ॥” 

( কাব্যাদশ ১৩২) 

বিছ্বেষ্য (ক্লী) ১ ককোল, কাকলা। (ব্রি) ২ বিদ্বেষী পাত্র। 
বিধ, বিধান, ছিদ্রকরণ, ছেদন। তুদাঁঁ পরশ্রৈ' সক সেটু। 
লট বিধতি। লঙ্ অবিধৎ। লুউ. অবেধীৎ। শতৃ-বিধৎ। 

বিধাধা] (পুং জী) বিধ-ক, অচ বা। ১ বিমান। ২ গজ- 
ভক্ষ্য অন্ন, হস্তীর খাঁদ্য। ৩ প্রকার, রকম। ৪ বেধন, 

ছিদ্রকরণ। ৫ ধন্ধি, সমৃদ্ধি। ৬ বেতন। ৭ কর্ম্ম, কার্য । |. 

৮ বিধান, বিধি, নিয়ম। 

বিধন (্লী)নিধ্নি। (বৃহতসংহিতা! ৬৮৭০ ) 
(দেশজ ) বেধন শবের অপত্রংশ, বেঁধা | 

বিধনত] (ভ্্রী)নিধনত্ব, ধনরহিতত্ব । 

বিধনীকৃত (ব্রি) নির্ধনী কবা হইয়াছে যাহাকে। প্দৃতেন 
বিধনীরুতঃ” ( কথাসরিৎসা” ২৪৫৮) 

বিধনুক্ষ (তরি) ধন্ুহীন। (ভারত দ্রোণপর্বর ) 

বিধনুম্ ( ত্রি)চ্যুতধন্ু। (ভারত কর্ণপর্বব ) 

বিধন্থন্ ত্রি) যাহার ধনু নষ্ট হইয়াছে। খণ্ডিত ধনু। (ভার“দোপপ") 

বিধমচুড়া (তরী) যাহার অগ্রভাগ বা চুড়াদেশ ধূম বা অগ্রিসংযুক্ত। 

বিধমন (ত্রি) কোন বস্ততে আগুন দিয়! তাহাকে বাযুযোগে 

ধোৌয়ান, তাওয়ান বা বাতাস দেওয়ান। নলদ্বারা মুখবায়ু- 
প্রদান। ২ শুষির যগ্তার্দিতে ফুৎ্কার দান । 

বিধম। (কী) বি-ধা-শ তশ্মিন পবে ধমাদেশশ্চ। ১ বিকৃত বা 
বিবিধ শব্দকারিণী। ২ বিকতগমনশালা। 

“গোঁষেধাং বিধমামুত” ॥ (অথর্ব ১১৮৪) 

£বিধমাম্ বিকৃতং ধমতি শব্দায়তে ইতি বিধমা[তাম্]। খা 

শব্দাগিবক্ত, সংযোগয়োরিত্যম্মাৎ শ প্রত্যয়ঃ “পাঘাখ্মেতি ধমাদেশঃ। 

ফুৎ্কারাদি বিবিধশব্দকারিণীম ইগ্ার্থঃ যদ্বাধমতিরগ্গতিকম্মা 

ইতি যাস্কঃ [ নি" ৬।২ ] বিকৃতগমনাম্” (ভাষ্য )। 

বিধরণ (ত্রি) ৯ ধারণ, গতিরোধকরণ। ২ নির্দিষ্ট সেতু। 
( শতপথ প্রাণ ১৪.৭২।২৪ ) ৩ বিধৃতি শব্দার্থ । 

বিধর্ত (ত্রি)বি-ধৃ-তৃচছি। ১ বিবিধ কারক। 
“ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা”। (খক্ ২১৩) 

হে বিপিতবিবিধকারক বৈশ্বানরর্পাগ্নে” । (সায়ণ) 

১৪৪৪৪ । ১৫১ 

১] বিধবন 

যিনি বিশেষ প্রকারে ২ বিধারয়িতা, বিধারণকর্তা, 

ধারণ করেন। 

“প্র সীমাদিত্যো অস্থজদ্বিধর্ত1*। ( খক্ ২২৮1৪) 

“বিধর্তা সেতুরিব জলঙ্ত বিধারয়িতা”। (সায়ণ) 
“বিধর্তা বিশ্বস্ত কারকঃ, | ( খক্ ৭1৭1৫ সায়ণ ) 

৩ বিধানকর্তা, যিনি বিধান বা বিহিত করেন। 

"স্বয়ং কবিবিধর্তরি”। ( খাক্ ৯৪৭1৪) 

“বিধর্তুরি কামানাঁং বিধাতরীল্তে | (সায়ণ ) 

বিধন্ম (পুং) ১ পাচপ্রকার অধরন্মের শাখাভেদ, ধর্মবাধ অর্থাৎ 

ধর্মবুদ্ধিতেই জাতীয়ধর্ পরিত্যাগে অন্যধর্শের আচরণ ।* 
২ ধর্শবিগহিত, ধর্ম্শীস্ত্রনিন্দিত | 

“ত্বৎপুত্রস্ত মহাভাগ বিধন্মোহয়ং মহাঁআনঃ। 

তবাপি বৈশ্তেন সহ ন যুদ্ধং ধর্শবর প৮ (মোর্কপুৎ ১২৩৩৯) 
৩ নিপুণ, গুণহীন। ( নীলক ) 

বিধন্মক (ত্রি) বিশিষ্ট ধর্মশীল। 

বিধর্মন্ (পুং) ১ সুপন্মাঃ উত্তমব্যুক্ত, বিশিষ্ট ধর্মনীল। 
প্বিধর্শন্ মন্তসে” | (খক্ ৫1১৭২) 

“হে বিধর্ন্ বিশিষ্টো ধর্ম যস্ত/সৌ বিধন্মা স্তোতা তন 
সন্বোধনং ছে স্তোতঃ” (সায়ণ ) 

২বিধারক। “বিধশ্শীণ অক্রান্” ( খক্ ৯১৪।৯) 
গবধন্মরণি বিধারকে পবিত্রে অক্কান্ অক্রমীৎ।' 

৩ বিধারণ। 

“ত্বাং যজ্জেরবীবৃপন্ পবমান বিপন্মণি | (খক্ ৯1৪1৯) 
“যজ্ঞেবিদর্ধণ্যাম্মবিধারণার্থমবীবুধন্ত। (সায়ণ) 

বিধন্নিক (ব্রি) ১ অধার্থিক। ২ ভিন্নধন্মা। 

বিধর্ষিন্ (তরি) স্বধর্মচ্যুত। পরধর্মাবলম্মী। 

পত্মাদ্যুগ্ান্থ পুত্রার্থী সংবিশেত সদা নরঃ। 

বিধর্মিণোহ্ছি পূর্ববাখ্যে সন্ধ্যাকালে চ পুগুকাঃ ৮ 

€ মার্কপু ৩৪1৮১) 

বিধবত। €জ্জী) বৈধব্য, পতিরাহিত্য। 
বিধবন (ক্লী)বি-ধুলুট। কম্পন, কীপা। 
পপ 

**যিধন্মঃ পরধর্দাশ্চ আভ।স উপমাচ্ছলং | 

অধর্দাশাথাঃ পঞ্চেম। ধর্শাজ্যে।ইধর্মঘৎ তাজেৎ। 

ধর্মঘাধে। বিধন্মুস্তাৎ পরধর্ম্োহস্তচোদিতঃ | 

উপধর্দস্থ পাষণ্ডে। দন্ত! ঘ। শব্দভিচ্ছল2 ॥ 

ধন্তিচ্ছয়! কৃতঃ পুংভিয়া ভাসে! হ্াশ্রমাৎ পৃথক । 

স্কভাববিহিতো ধর্পাঃ কনা নেষ্ট: প্রশান্তয়ে ৪” 

( ভগবত ৭1১৫।১২-১৪) 

ধধর্দা ধঃ ধর্দ্বুদ্ধযাঁপি যণ্টিন্ ক্রিয়মাণে স্বধর্্দবাধঃ | (স্বামী) 



বিধবযোধিৎ (স্ত্রী ) বিধবা এব ফোধিৎ ভাষিত্পুংস্তবাৎ 
পুংস্বম। বিধবা স্ত্রী, বিধবা । [ বিধবা দেখ ] 

“কটুতিক্তরসায়নবিধবযোধিতো ভূজগতস্করমহিষ্যঃ। 
থর-করভ-চণক-বাতুল-নিম্পাবাশ্চার্কপুত্রস্ত ॥”(বৃহত্স”১৬।৩৪) 

বিধবা! (ভ্ত্রী) বিগতে! ধবো ভর্তা বন্তাঃ ৷ মৃতভর্তৃকা স্ত্রী, যে 

স্রীর পতি মরিয়া গিয়াছে । পর্ধচায়,__বিশ্বস্তা, জালিকা, রণ্া, 

যতিনী, বত্তি। (শব্খরত্রা”) ধর্মাশান্ত্রে হিন্দু বিধবার কর্তব্যাকর্তব্যের 

বিষয় বিশেষপে বর্ণিত হুইয়াছে। অতি সংক্ষিগুভাবে 

তাহার বিষয় আলোচন! করিয়া দেখা যাউক-_ 

"মুতে তর্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা ইতি। 
রহ্মচ্যযং মৈথুনবর্জনং তাষ,ণাদিবর্জনধ্চ। 
যথা প্রচেতাঃস্” 

তাম্ধুলাভ্যঞ্জনঞৈব কাংস্তপাত্রে চ ভোজনম্। 

ধতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা! চ বিবর্জয়ে॥ 

অভ্যঞ্জনং আমুর্ষেপদোক্তং পারিভাষিকং-__স্বতিঃ_- 

একা হার* সদ! কাঁধ্যো। ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন। 

পর্য্স্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্ ॥ 

গন্ধদ্রব্যঞ্চ সম্ভোগো নৈব কাধ্যস্তয়া পুনঃ । 

ত্পণং প্রত্যহং কার্ধাং ভর্ত,ঃ কুশতিলোদটক: ॥ 

এতত্ব, তর্পণং পুত্রপৌন্রাস্ভাব ইতি মদনপারিজাতঃ। 

বৈশাথে কার্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মর্ধরেৎ। 

স্নানং দানং তীর্ঘযাত্রাং বিষেগনণমগ্রহং মুহুঃ ॥৮ ( শুদ্ধিতত) 

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাহার অন্গমন বা ব্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন 

করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে । স্বামীর অন্থুগমন ঝ৷ ব্রহ্গ- 

চধ্য এই ছুইটী ইচ্ছাবিকল্প; অর্থাৎ ইচ্ছান্ুসারে এই ছুইটীর 

একটী করিতে পারিবে । ব্রহ্মচর্ধ্য শবে মৈথুন ও তান্ুঙগাদি বর্ন 
বুঝিতে হইবে। “বরঙ্গচর্য্যং উপস্থসংযমঃ, উপস্থসংযমের নামই 

্রঙ্মচরধ্য । ব্রহ্মচারিণী বিধবা স্ত্রী স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, 

গুহাভাষণ প্রভৃতি শান্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিবেন। 
তাদ্ুল সেবন, অভ্যঞ্জন ও কাংস্য পাত্রে ভোজন বিধবার পক্ষে 

অবৈধ। বিধব! একাহারী হইবে, দ্বিতীয়বার ভোজন করা 

তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ । বিধব৷ স্ত্রীর পর্য্যস্কে শয়ন করিতে নাই, 

পর্ধযস্কে শয়ন করিলে তাহার স্বামীর অধোগতি হয়। বিধবা 

কোনবপ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। প্রতিদিন কুশতিলো- 

দ্বক দ্বারা তিনি স্বামীর তর্পণ করিবেন। পুত্র বা পৌত্র না 

থাকিলে তর্পণ অবশ্তবিধেয়। পুত্র পৌত্র থাকিলে তর্পণ ন৷ 
করিলেও চলে । বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে বিধবা বিশেষ 

নিয়মবতী হইয়া গঙ্গাদি নান, দান, তীর্ঘযাত্রা ও সর্বদা বিষুঃর 

নাম ম্মরণ ক্রিবেন। 

বিধবা 
কাশীথণ্ডে বিধবার ধর্শ ও কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় এইরূপ 

লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীধদি কোন প্রকারে 
স্বামীর সহমৃতা হইতে ন! পারে, তাহ|! হইলে তাহার বিশুদ্ধ 
তাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। কারণ চরিত্র নষ্ট হইলে' তাহার 
নরক হইয়া থাকে। চরিত্রহীন বিধবার পতি এবং পিতা 
মাতা প্রসৃতি সকলই স্বর্গস্থিত হইলেও তথা হইতে চ্যুত 

হইয়া নিরয়গামী হইয়া থাকে। যেব্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর 

যথাবিধি পাতিত্রত্য ধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনি মৃত্যুর 

পর পুনর্বার পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গন্থখ ভোগ 
করিয়া! থাকেন। বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ। এই 

অন্য বিধবা সর্বদা মন্তক মুগ্ডন করিয়া রাখিবে । বিধবা 

অহোরাত্রের মধ্যে কেবল একবার ভোজন করিবে, ছুইবার 
আহার করিবে না। জ্রিল্লাত্র, পঞ্চরাত্র বা পক্ষত্রত অব- 

লম্বন ব! মাসোপবাসব্রত, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ-চান্জায়ণ, পরাকব্রত 

কিংব! তপ্তকৃচ্ছ ব্রত আচরণ করিবে। যতদিন জীবিত থাকিবে, 

ততর্দিন যবান্ন, ফল বা শক আহার বা জলমাত্র পান করিয়া 

দেহযাত্রা নির্বাহ করিবে। 

বিধবা নারী পর্যযস্কে শয়ন করিলে পতিকে অধঃপাতিত 

কর! হয়, এইজন্য তাহাকে পতির সুখাভিলাষে ভূমিতে শয়ন 

করিতে হইবে। বিধবা! কখন অঙ্গে উদ্র্তন লেপন এবং গন্ধদ্রব্ 
ব্যবহার করিবে না। প্রাতির্দিন পত্তি ও তাহার পিতা এবং 

পিতাঁমহের উদ্দেশে তাহাদের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া 

কুশ ও তিলোদকের দ্বারা তর্পণ করিবে এবং পতিবুদ্ধিতে বিষুর 

পূজা করিবে। সর্বব্যাপক বিধুঠকে সতত পত্তিরপে ধ্যান 
করিবে । পতি জীবিতাবস্থায় ষে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন, 

সেই সকল দ্রব্য সদ্ব্রা্ষণকে সর্বদা দান করিতে হইবে। 

বৈশাখ, কান্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করা 

বিধেয়। 

স্নান, দান, তীর্ঘযাত্র। এবং বারংবার বিষুুর নামস্মরণ, 

বৈশাখ মাসে জলকুস্তদান, কান্তিক মাসে দেবস্থানে ঘ্বৃত প্রদীপ 

দান এবং মাঘমাসে ধান্ত ও তিশল উৎসর্গ । এই সকল বিধবার 

অবশ্ঠকর্তব্য । ইহ! ভিন্ন বিধবা বৈশাখ মাসে জলসত্র, দেবতার 
উপর জলধারা, পাদুকা, ব্যজন, ছত্র, সুঙ্্ম বস্ত্র, কপূররিমিশ্রিত 

চন্দন, তাশুল, স্থগন্ধিপুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পপাত্র, 

নানাবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা ও রস্তা গ্রভৃতি ফল পতির্ 

গ্রীতিকামনায় সদ্ত্রাঙ্গণসমূহকে দান করিবে। 

কান্তিক মাসে যবান্ন ব একবিধ অন্ন আহার করিবে, বৃস্তাক 

ও শুকশিশ্বী (বরবটা ) ভোজন করিবে না। এই মাসে তৈল 
মধু ও কাংস্তপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ত। এই সময় মৌনব্রত অব- 



বিধবা ৮ 

পপ সস সু 

বিধবা 

লম্বন বিধেয়। মৌনী হইয়া থাকিলে মাসের শেষে ঘণ্টা দান, বিধবা র্স্কশায়িনী হইলে পতিকে পাতি করে এবং 

পাত্রে ভোজন নিয়ম করিলে মাসের শেষে দ্বৃতপূর্ণ কাংস্য 

পাত্র দান, ভূমিশয্যা ব্রত করিলে শেষে শধ্যাদান, ফল ত্যাগ 
কাঁরলে ফল দান, ধান্যত্যাগ করিলে ধান্য বা ধেনু দান করা 

বিধেয়। দেবাদি গৃহে ত্বৃতপ্রদীপ দাঁন অবশ্কর্তৃব্য এবং সকল 
দান হইতে এই দান শ্রেষ্ঠ। 

মাঘমাঁসে সূর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইলে স্নান করিবে। 

এইরূপে প্রতিদিন নান করিয়া সামর্থ্যান্নরূপ নিয়ম সকল 

অবলম্বন করিবে। এইমাসে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও তপস্বীদিগকে 

পক্কার, লাড়,, ফেণিকা ও অন্যান ঘ্বতপক মিগ্টদ্রব্য ভোজন 
করাইবে। শীত নিবারণের জগ্য “শু কাষ্ঠ দান, তুলাভরা 

জাম! এবং স্ন্দর গাত্র বস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত বস্ত্র, জাতীফল, 

লবঙ্গাদিযুক্ত তাম্ব ল, বিচিত্র কম্বল, নির্বাত গৃহ, কোমল পাদুকা! 

ও সুগন্ধি উদর্ভীন দান কর বিধেয়। দেবাগারে কৃষ্ণাগুর 

প্রতি উপহার দ্বারা পতিরূপী ভগবান্ গ্রীত হউন বলিয়! ভাবনা 
করিয়! দ্েবপুজা করিবে। এইরূপ বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের 

অনুষ্ঠান করিয়া বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ এই তিন মান অতি 

বাহিত করিবে । 

বিধব। স্ত্রী গ্রাণ কঠাগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবে না, 

কঞ্চুক বা রঙ্গিন বন পরিধান করিবে না। ভর্তৃতৎপরা বিধবা 

পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা! না করিয়া! কোন কাধ্য করিবে না। এই 

রূপভাবে কালযাপন করিলে বিধবাও ম্ঙগ্গলরূপিণী হইয়া 

থাকেন এবং সাহার! কুত্রাপি ছঃখ না পাইয়৷ অন্তকালে পাত- 

লোকে গমন করিয়৷ থাকেন। (কাপীখ* ৪ অ*) 

্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বিধবা প্রতিদিন দিনাস্তে 

হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্বদা নিষ্ষামা হইবে। উৎ- 

কৃষ্ট বস্ত্র পরিধান, গদ্ধন্রব্য, সুগন্ধি তৈল, মাল, চন্দন, শঙ্খ, 

সিন্দুর ও ভূষণ বিধবার পরিতাজ্য। নিত্য মলিন বস্ত্র ধারণ 

করিয়া নারায়ণ নাম ম্মরণ করাই তাহার কর্তব্য। বিধবা স্ত্রী 

প্রকাস্তিক ভক্তিমতী হইয়। নিত্য নারায়ণ সেবা, ও নারায়ণ 

নামোচ্চারণ ও পুরুষ মাত্রকে ধর্তঃ পুত্রতুল্য দর্শন করিবে। 

বিধবার মিষ্টান ভোজন বা অর্থসঞ্চয় করিতে নাই। তিনি 

একাদণী, শ্রীরুষ্ণ জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিবচতুর্দশীতে নিরঘু 

উপবাস করিয়া থাকিবেন। অঘোর! ও প্রেত চতুর্দিশী তিথিতে 

এবং চন্তু হুর্ধ্য গ্রহণ কালে ভ্রষ্ট দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। 

সুতরাং তদ্ব্যতীত অন্য বস্ত ভোজন কর! বিধেয়। বিধবার 

পক্ষে তান্বল ও সুরা গোমাংসের তুল্য, ন্ৃতরাং উহা বিধবা! 

পরিত্যাগ করিবে। রন্তশাক, মন্থর, জখবীর, পর্ণ ও বর্ত,লাকার 

অলাবুও নিষিদ্ক। 

যানারোহণ করিলে শ্বয়ং নরকগামিনী হয়। সুতরাং ইহা! 
পরিত্যাগ করিবে। কেশসংস্কার, গাত্রসংস্কার, তৈলাভ্যঙ্জ, 

দর্পণে মুখদর্শন, পরপুরুষের মুখদর্শন, যাআ!, নৃত্য, মহোৎমব, 

নৃত্যুকারী গায়ক এবং নুবেশসম্পন্ম পুরুষকে কদাপি দর্শন. 

করিবে না। সর্বদা ধর্্মকথ! শ্রবণ করিয়া সময় অতিবাহিত 

করিবে। (ব্রঙ্গবৈবর্তপু* গ্রীকষ্জজন্মথ* ৮৩ অ*্) 
"মুতে ভর্তরি সাধৰী স্ত্রী বরহ্মচধ্যে ব্যবস্থিতা । 

্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রীপি যথা তে ব্রহ্ষচারিণঃ ॥” 

( বিষুঃসংহিতা ২৫।১৭ ) 

স্বামীর মৃত্যুর পর সাধরী স্ত্রী ব্রন্মচধ্য ব্রতাবলম্বন করিয়! 

অবস্থান করিবে, যদি পুত্রবতী না হয়, তাহা হইলেও এক 

্রহ্মচধ্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়। থাকে। মন্থতে লিখিত 

আছে যে, পিত৷ যাহাকে দান ঝ| পিতার অনুমতি ক্রমে ভ্রাতা 

যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্যন্ত শুশ্রযা 

কর! এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ও ব্যভিচারাদি ছারা তাহাকে 

উল্লজ্ঘন না করা স্ত্রীমাত্রেরই অবশ্ঠাকর্তবা। স্ত্রীদিগের বিবাহ 

কালে পুণ্যাহবাচনা1দ, স্বস্তযয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে 

যেহোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র, কিন্ত 

বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীদিগের উপর 

স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামত্ব জন্মে। তদবধি স্ত্রীলোকের স্বামপর- 

তন্ত্তাই একমার উপযুক্ত । পতি গুণহীন হইলেও তাহাকে 

উপেক্ষা না করিয়! দেবতার ন্যায় সেবা করা কর্তব্য । স্ত্রীলোক 

সম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক্ ঘজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত 

ও উপবান নাই। কেবল পতিসেবা দারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে 

গমন কবিয়৷ থাকে। 

স্বামী জীবিত থাকুন বা মুত হউন, স্বাধবী স্ত্রী পতিলোক- 

কামী হইয়া! কখন তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। পতি মৃত 

হইলে স্ত্রী স্বেচ্ছান্ুসারে মুল ও ফলদ্বারা জীবন ক্ষম্ম করিবেন, 

কিন্ত কথন পতিবিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। 

যতদ্দিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষু ও 

নিয়মচারী হইয়া মধু মাংস ও মৈথুনাদি বর্জনরূপ ব্রক্গচরধ্য 

অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন । একমাত্র ত্রহ্গচর্ধ্য অব- 

লম্বন করাই বিধবাদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । সাধবী বিধৰ! স্ত্রী অপুত্র! 

হইলেও একমা্ত ব্রক্মচর্য্বলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। 

(মনত ৫ অধ্যায়) 

সকল ধর্মশাস্্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে. ম্বামীর 

মৃত্যুর পর বিধবা ত্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত 

করিবেন। এই বিষয়ে কোন ধর্ধশান্ত্রের বিরোধ নাই। ইহাতে 



বিধবা [ ৬৪ ] বিধবা! 
ওটি ্ীশলিলীললললশশ্ল্ী

িিিলিস্ শিস 

কেহ কেহ বলেন যে, যদি কোন বিধবা! ব্রক্গচর্ধ্যব্রত পালনে 

অসমর্থা হয়, তাহ! হইলে পুনরায় তাহার পত্যন্তর গ্রহণ অশাস্ত্রীয় 

নছে। তাহারা বলেন যে, “কলৌ পারাশরঃ স্থৃতঃ, কলিষুগে 

পরাশরস্থতিই প্রমাণরূপে পরিগণিত, সুতরাং পরাশর যেরূপ 

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই যুগে আদরণীয় হইবে। পরাশরের 

মত খই যে, 

দনষ্টে ছ্ৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ । 

পঞ্চস্বাপতৎস্ নারীণাঁং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥ 

মূতে ভর্তরি য৷ নারী ত্রঙ্গচধ্যে ব্যবস্থিতা । 

সা মৃত! লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ 

তিশ্রঃ কোট্যোহদ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে । 

তাঁবৎ কালং বসেৎ স্বর্পং ভর্তা রং যানুগচ্ছতি ॥* 
( পরাশরমংহিতা ) 

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম 

পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের এই পাচ 

প্রকার বিপত্তি কালে পত্যন্তর গ্রহণ বিধেয়। 

যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া 

থাকে, সেই স্ত্রী দেহান্তে ব্রদ্মচাবীদিগেব স্তায় স্বর্গ লাভ করে। 

মনুষ্য শরীরে যে সার্ধরিকোটী লোম আছে, যে নাবী স্বামীর 

সহগমন করে, তাহার ততদিন ন্বর্গগতি হয়। 

পরাশরের এই বচনানুসাঁরে বিদবা স্ত্রীদিগের পক্ষে তিনটা 

বিধি আছে। স্বামীর সহগমন, ব্রহ্মচর্ম্য ও পত্যন্তর গ্রহণ অর্থাৎ 

বিবাহ । যেস্ত্রী স্বামীর সহগমনে বা ব্রঙ্মচধ্যপালনে অসমর্থা, 

তাহা রাই পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে, নকলে নহে। ব্রহ্ম 

চধ্যব্রতপালন অতি কষ্টসাধ্য, সকলের পক্ষে স্থগম নহে, 

সুতরাং যাহারা ইহা পালন না করিতে পারিবেন, পরাশর 

তাহাদেরই বিবাহ নির্দেশ করিয়াছেন । পরাশরের এই বচ- 

নানুসারে বিধবা! বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্থির করা যুক্তিযুক্ত 

নহে। কারণ সকল ধর্মীশান্ত্রেই বিধবার পুনরুদ্ধাহ নিষিদ্ধ 

হহয়াছে। 

পূর্কোঞ্চ পাচটা আপৎকাল উপস্থিত হইলে “পঞ্চস্বাপৎন্থু 

নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ।” এই শ্রোকাংশের তাৎপধ্য 

অনুসারে অন্যঃ পতিঃ, গ্রহণের বিধি বিহিত হইয়াছে । অন্ত 

পতি শৰের অর্থ__ভিন্ন ভর্তা বা পালক। স্ত্রীগণ কোন কালেই 

স্বাতন্ত্রভাবে অবস্থান করিবেন না, তাহারা একজন পালক 

স্থির করিয়া লইবেন। পতি শবের এইরূপ পালক অর্থ 

করিয়া লহলে অন্যান্ত ধর্শাস্ত্রের সহিতও একবাক্যতা থাকে। 

বিধবার পত্যস্তরগ্রহণের নিষেধক বহুতর প্রমাণও আছে, নিম়ে 

তাহার ছুই চারিটী মাত্র প্রদর্শিত হঈল। 

“সমুদ্রযাত্রান্বীকারঃ কমগুলুবিধাঁরণম্ 

দ্বিজানামসবর্ণাস্ কন্ান্ুপয়মন্তথা ॥ 

দেবরেণ সুতো পত্তিমধুপর্কে পশোর্রধঃ | 
মাংসাদনং তথ শ্রান্ধে বান প্রস্থাশ্রমস্তথা ॥ 

দত্তায়াশচৈব কন্ঠায়াঃ পুনদ্রীনং বরস্ত চ। 
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্ধযং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ 

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং। 

ইমান ধর্ঘমান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ ॥” 

( রঘুনন্দনধৃত বৃহনারদীয় ) 

সমুদ্রযাত্রা, কমগুলুধারণ, দ্বিজাঁতির ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর 
পাণিগ্রহণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎ্পাঁদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রান্ধে 

মা*স ভোজন, বানপ্রস্থধর্(বলম্বন, এক জনকে কন দান করিয়া 

সেই কন্তার পুনরায় অন্ত বরে দান এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচধ্য এই 

সকল কলিযুগে বর্জনীয় । এই সকল অন্ত যুগে বিহিত ছিল, 
কিন্তু কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দত্তা নারীর পুনরায় 
দান এখন নিষিদ্ধ | 

“ন্কৃত প্রদীয়তে কন্তা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্। 

ধ্তামপি হরেৎ পূর্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ ॥” 

(যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা ১/৬৫ ) 

বাক্য দ্বারাই হউক আর মন দ্বারাই হউক, যে কন্তা এক- 
বার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে অর্থাৎ অপরের 

সহিত বিবাহ দিলে এ কন্তাদ্াতা চোরের যে দণ্ড বিহিত আছে, 

সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে । কিন্তু যদি প্রথম বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 

বর মিলে তাহা হইলে বাগত্তা কন্ঠ। উৎকৃষ্ট বরে প্রদান 
করিবে। এই বচন দ্বারা জানা যায়, পুর্বে কোনও ব্যাক্তকে 

বাগদান করিয়া পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে তাহাকেই 
কন্ঠা দান করা হইত। কিন্তু দত্তা কন্ঠার প্রনর্ধবার দান কোন 
শান্সেই সমথিত হয় নাই। 

আরও লিখিত আছে যে,-__ 

“অবিপ্লুতব্রঙ্গচধ্যো লক্ষণ্যাং স্তি়মুদ্ধহেৎ। 

অনন্তপুর্ববকাং কাস্তাং সমপিগাং যবীয়সীম্॥ 
অনন্তপুর্বিকাং দানেনোপতোগেন পুরুষাস্তর- 

পরিগৃহীতাম্।” (যাজ্ঞবন্থ্যসং ১৫২) 

অঙ্থলতত্রক্ষচম্য দ্বিজাতি নপুংসকত্বাদদি দোষশুন্া, অনন্য 
ূর্ববা ( পূর্বে পাত্রাস্তরের সহিত যাহার বিবাহ দিবার স্থিরতা 

পথ্যস্ত নাই, এবং অপরের উপতুক্তা নহে তাহাকে অনন্তপুর্বা 

কহে) কাস্তিমতী অসপিও্ড ও বয়ঃকনিষ্৷ কন্ঠাকে বিবাহ করিবে। 

এই বচন দ্বারা জানা যায় যে, অনন্ঠপূর্ব্বিকার (বিবাহ হইবে না, 
ইহ। দ্বার। বাগন্দত্বা কন্ঠার বিবাহও নিষিদ্ধ হ্ইয়াছে। ব্যাস- 



সংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতিতেও অ 

বিধবা স্ত্রী অন্থপূর্ব্রিকা, অনন্তপূর্ববিকা নহে, স্ৃতরাঁং বিধবার 
বিবাহ এখন অশাস্ত্রীয় | 

প্রস্করগৃহনত্রে লিখিত আছে যে, গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনের 
পর কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবে, কন্ঠাকেই কুমারী কছে। 
আদত্বা কন্াই কুমারী শবের লক্ষ্যার্থ। যাহাকে একবার দান 
করা হইয়াছে, তাহার আর দান হইতে পারে ন|। কুমারী- 
দানকেই বিবাহ বলা যাইতে পায়ে। বিবাহিতার পুনরায় দাঁন 
বিবাহপদবাচ্য নহে। প্অগ্নিমুপধায় কুমার্ধ্যাঃ পাণিং গৃত্ীয়াৎ 

্রিষু ত্রিষত্তরাদিযু।” (পারস্করগৃহাস্ত্র ) 
“কন্াশব্ার্থঃ কথ্যতে, কন্া কুমারী' ইতামরঃ, 'কন্তাপদস্তা- 

ঘততস্ত্রীমাত্রবচনেন, ইত্যাদি দায়ভাগটাকায়াং আচাধ্যচুড়ামণিঃ | 
“কন্ঠাপদস্তাপরিণীতামাত্রবচনাৎ, ইতি রথুনন্দনঃ। ইত্যাদি 

বচনৈঃ কুমারীনামেব পরিণয়ে বিবাহশববাচ্যত্ং নত্তায়াং। 

মন্গুতে লিখিত আছে যে, কন্যা একবার প্রদত্ত এবং দানি 

অর্থাৎ দানও একবার হইয়া থাকে, ইহা ছুইবার হয় না, 
সম্পত্তি সঙ্জনকর্তৃক একবারই বিভক্ত হইয়! থাকে, এইরূপ 
কন্ঠার দানও একবারই হয়, দ্বিতীয়বার হয় না। 

“সকৃদংশো নিপততি সরুৎকন্য। প্রদ্ীয়তে । 

সকদাছদ্রানীতি ত্রীণ্যেতাণি সতাং সৎ ॥” (মন্থ ৯৪৭) 

সুতরাং এই বচনাম্সারেও কন্তাকে একবার দান করিয়া 
আবার তাহাকে দান করা যায়না । অতএব দত্তাকম্তার 

স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিবাহ হইতে পারে না। আরও 

লিখিত আছে যে-_ 

“যশ্মৈ দগ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাত| বান্ুমতে পিতুঃ। 
তং শুশ্রষেত জীবস্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্বয়েৎ | 

মঙ্গলার্থং স্বস্তযয়নং ষজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ। 
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু গ্রদানং শ্বাম্যকারণম্ |” (মন &1১৫১-১৫২) 

“মূতে ভর্তরি স্বাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। 

স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্গচারিণঃ ॥ 

অপত্যলোভাৎ যাতু স্ত্রী ভর্তীরমতিবর্ততে । 

সেহ নিন্দামবাপ্রোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ॥ 
নান্যোত্পনা প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্ত পরিগ্রছে। 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিৎ তর্তো পদিশ্ততে | 

স্পিন কাব ক্ষত রা 

* গসবর্ণামসমানাধামসাতৃপিতৃগোত্রজাহ্। 

অনন্তপূর্ধ্িকাং লং শুভলক্ষণনংযুতাগ্ 1” (ব্যাস ২৩) 

দগৃহস্থসমদৃপীং ভারধ্াং বিন্দেতানস্তপূরব্িকাম্।” (গৌতম ৪১) 

*গৃহস্থো ধিনীতক্রোধ হর্বে। গুরুণানুজ্ঞাত; স্বাদ! 

অসমানাধাং অন্পৃ্মৈথুনাং তার্ধ্যাং বিলেত ॥*  ( বশিষ্ঠ ৮১) 

88861 ১৫২ 

ন্পূর্িকার গ্রহণ নিষিদ্ধ। [ পতিং হিত্বাপকষ্ং হমুৎকুষ্টং যা নিষেবতে। 
নিন্দযেব সা ভবেল্লোকে পরপূর্বেতি চোচ্যতে ॥ 

(মনু ৫1১৬০-১৬৩ ) 

পিত। বা ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন,্বাধবী ক্্রী কায়মনো- 

বাক্যে তাহারই ্ুশ্রষা করিবে। তাহার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচধ্য 
অবলম্বন করিয়৷ অবস্থান করিবে, এই ব্রহ্মচধ্য প্রভাবে তিনি 

পুত্রহীনা হইলেও ন্বর্গগমন করিবেন। যেল্তী সম্তানকামনায় 

স্বামীকে অতিবর্তন করিয়া ব্ভিচারিণী হন, তিনি ইহালোকে 

নিন্দাগ্রন্ত ও পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুত হন। স্বামী 
ব্যতীত অপর পুরুষকর্তক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন 

ধর্দদকাধ্য হইতে পারে না। এইন্দপ ব্যভিচারোৎপনপুত্র শাস্সে 

পুত্রপদবাচ্যই নহে । 

মন বিশেষ করিয়। বলিয়াছেন-- 

নে দ্বিতীয়শ্চ াধবীনাং কচিৎ ভর্তেপদিশ্ততে' অতএব 

বিধবাস্ত্রীগণের দ্বিতীয় ভর্তীগ্রহণ বিবাহপদ্বাচ্য নহে । পরপুরুষ 

উপভোগদ্বার স্ত্রীলোক সংসাবে নিন্দনীয় হয় এবং পরকালে 

শৃগালযোনিতে জন্ম লয় ও নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত 

হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যেস্ত্রী কায়মনোবাকো 

যত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না| করে, সে পতিলোক 

প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং বিধবাদিগের পুনর্বার পত্যন্তর- 

গ্রহণ অবৈধ । আদিত্যপুধাণে লিখিত আছে যে,-_- 

“্দীর্ঘকালং ব্রহ্মচধ্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ । 

দেবরেণ স্ুতোৎপত্তি্দত্তকন্তা। গ্রদীয়তে ॥ 

“  কন্ঠানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ | 

আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধন্মযযুদ্ধেন হিংষনম্ ॥” ইত্যাদি । 
দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য, কমগুলুধারণ, দেবরদ্বার! পুরোথ্পার্দন, 

দত্তাকন্তার দান, দ্বিজাঁতির অসবর্ণা কন্ঠার পাণিগ্রহণ, এই সকল 
কলিধুগে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ পুর্বকালে এই সকল প্রচলিত ছিল। 

দত্ত কন্ঠার দান ইহাদ্বারা বিধবার পুনরায় অন্যবরে দান 

নিষিদ্ধ হইয়াছে । ধর্শশান্প্রে আরও লিখিত আছে যে, এই 

কলিযুগে দত্তক এবং ওরস এই স্থিবিধ পুত্রেরই ব্যবস্থা আছে, 

ইহা ভিন্ন অন্ত যে সকল পুত্র তাহারা ধর্কার্যে অধিকারী 

নহে। বিবাহ কর! পুত্রের নিমিত্ত, যর্দি বিবাহিত! বিধ- 

বার গর্ভজাত পৌনর্ডবের পুত্রত্ব নিষিদ্ধ হইল, তখন সুতরাং 

বিধবার বিবাহও নিষিদ্ধ। বিধবার গর্ভজাত পুত্র্থারা যদি 

পিতামাতার ধর্শাকর্্মই সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে বিবাহের 

প্রয়োজনের অনিদ্ধিতে তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। 
কা্ঠপ দত্তা ও বাগ্দত্বা উভয়বিধ স্ত্রীর বিবাহ নিষেধ 

করিয়াছেন । 



বিধাতৃ 

বিধাতব্য (ববি ) বিধেয়, ব্যবস্থে়, বিধানযোগ্য। 

বি্ধা [ ৬০৬ ] 

*সপ্তুপৌনর্ভবাঃ কন্তা বজ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। 
এ 

বাচা দত্ত মনোদত্ত। কৃতকৌতুকমঙ্গল! ॥ 

উদকম্পশিতা! যা চ ষ! চ পাণিগৃহীতিকা। 
অগ্নিং পরিগতা৷ য! চ পুনভূপ্রভব| চ য!। 

ইত্যেতাঃ কাশ্ঠাপেনোক্তা দহস্তি কুলমগ্লিবৎ |” (কাশ্প ) 
বাগ্দত্ব। অর্থাৎ যাহাকে বাক্যদ্ধার| দান কর! হইদ্াছে, 

মনোঁদত্বা, যাহাকে মনে মনে দান কর! হইয়াছে, কৃতকৌতুক- 

মঙ্গলা, যাহার হস্তে বিবাহ্নুত্র বন্ধন করা হইয়াছে, উদকম্পপিতা, 

অর্থাৎ যাহাকে দান করা হইয়াছে, পাণিগৃহীতিক1, যাহার 

পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ কুশগ্ডিক। হয় নাই, অগ্রি- 

পরিগতা, যাহার কুশত্ডিকা হইয়াছে, পুনভূপ্রভবা, পুনভূর 
গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, এই সকল বর্জন করিবে অর্থাৎ 

ইহাদের আর বিবাহ দিবে না। এই সকল বিবাহিতা হইলে 
অগ্নির গ্তায় পতিকুল দগ্ধ করে। 

কাশ্তপ বাগনত্তা। ও দ্বতা উভয়কেই তুল্যর্ূপে নিষেধ 
করিয়াছেন । সুতরাং ইহার বচনান্ুসারেও বিধবার বিবাহ 

নিষিদ্ধ হইয়াছে । আর্দিপুরাণারিতে বিধবার বিবাহ ম্পষ্টরূপে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

উড়ায় পুনরুদ্ধাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধঃ তথা। 

কলৌ পঞ্চ ন কুবর্বাত ভ্রাতুজায়াং কমগ্ুলুম্॥” (আদিপুরাণ) 

বিবাহিতা স্ত্রীর পুনবিবাহ, জ্যোষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভাধ্যায় 

পুত্রোৎপাঁদন, কমগুলুধারণ, কলিষুগে এই পাচ কর্ম করিবে না। 
দেব্রাচ্চ স্ুতোৎপত্থির্দত্বাকন্তা ন দীয়তে। 

ন ষজ্ঞে গৌবধঃ কাধ্যঃ কলৌ ন চ কমগুলুঃ ॥”৮ (ক্রতু) 
দেবরদ্বার। পুত্রোত্পাদন, দত্তাকন্তার দান, যজ্ঞে গোবধ এবং 

কমগুলুধারণ কলিষুগে করিবে না। 

প্দত্বায়াশ্চৈব কন্তায়াঃ পুনর্দীনং পরন্ত চ।” (বৃহম্বারদীয় ) 

কলিষুগে দ্তী, কন্তাকে পুনরায় অন্পাত্রে দান করিবে না। 

এই সকল বচনসমূহ দ্বার! বর্তমান যুগে উচ্চ হিন্দু সমাজে 
বিধবার ৰিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

"আসনানি চ দিব্যানি যানানি শয়নানি চ। 

বিধাতব্যানি পানাম ৯ *॥” (মহাভারত ) 

বিধাতা, তৃগমুনির পুত্র বিশেষ ; মেরুকন্া নিয়তি ইহার, ভাধ্যা, 
এই বিধাতা হইতে নিয়তির একপুত্র জম্মে, তাহার নাম প্রাণ । 

বেদ্শিরাঃ ও কবি নামে প্রাণের ছুই পুত্র । ( ভাগবত ) 

বিধাতৃ (পুং ) বি-ধা-তৃচ,। ১ ব্রন্ধা। (অমর ) ২ বিজু 

"অবিজ্ঞাতা সহশ্রাংশুবিধাতা। কৃতলক্ষণঃ।” ভোরত ১৩১৪৯৬৪) 

“বিশেষেণ শেষদিগ্গজভূ-ভূধরাৎ সমস্তভূতানি চ দধাতীতি 
বিধাতা ৷” ( শাঙ্করভাষ্য ) ৩ মহেহ্বর় । 

*উঙ্গুশ্চ বিধাতা চ মান্ধাত| ভূতভাবনঃ ॥” 

৪ কামদেব। ( মেদিনী ) € মর্দিরা। (রাজনি* ) ৬ বিধান- 

কর্তী। ৭ দ্াতা। 

*ন্বয়ং বিধাত। তপসঃ ফলানাং 

কেনাপি কামের্ন তপশ্চচার।” (কুমারস” ১৫৭) 

৮ সর্বসমর্থ। 

“তয়! হীনং বিধাতমং কথং পশ্রন্ন দুয়সে । 
সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্বন্ধ্যমা শ্রমপাদপম্ ॥* (রঘু ১৭০ ) 

৯ বিহিতকম্মাুষ্ট।তা, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন। 

*বিধাত। শাসিতা বন্ত। মৈত্রী ব্রাহ্মণ উচ্যতে। 
তন্মৈ নাকুশলং ব্রয়াৎ ন শুষাং গিরমীরয়েৎ ॥* (মনু ১১/৩৫) 

“বিধাতেতি বিহিতকর্ণণা মনুষ্ঠাত” । ( কুল্ল,ক ) ১৭ নির্মিত, 
নির্ম[ণকর্তা, প্রস্ততকারী। ১১ অষ্ঠা, সৃষ্টিকর্তা । এই অদ্বিতীয় 
শক্তিসম্পন স্থষ্টিকর্তী জগদীশ্বরের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াজালে 
বিমোহিত জীব, তদীয় অতীব বিচিত্র কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে ষথার্থ 

তন্বনিকূপণে পরাজ্মুখ হইয়া অপ্রতিভের স্ায় নিয়ত অবস্থান 
করিতেছে, কেন ন! তাহার! দ্েখিতেছে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চে 

প্রকাবরাস্তরে কোথায়ও তৃণের দ্বার! পর্ধত ( দাবাগ্রি সহযোগে ), 

কাঁটের দ্বার সিংহশার্দ,ল, মশকে গজ, শিশুকর্তৃক মহাবীর পুরুষ 

পত্যস্ত বিনষ্ট হইতেছে, কোথায়ও মুষিক মণ্ুক প্রভৃতি খাগ্য, 

মার্জার ভূজঙ্গাদি থাদকগণের বিনাশ সাধন করিতেছে । কোন- 

স্থানে বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী অগ্নি ও জলকে বা্পাকারে পরিণত করিয়! 

তাহার নিমু'লত! সম্পাদন করিতেছে এবং স্বকীয় নাশ্ত শুফ তৃণাদি 
দ্বারা শ্বয়ং বিনষ্ট হইতেছে। ভাবিয়া! দেখিলে, ইহার অধিক 
আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে, এক জহমমুনিই 
এই ভূমগ্ুলব্যাপী সপ্ডসমুদ্রের জল উদরস্থ করিয়াছিলেন ।* 

বিধবাবেদন (ক্রী ) বিধবা-বিবাহ। 

বিধস্ (পুং) ব্রঙ্গা। (উণাদিকোষ ) 

বিধস (লী) মধুচ্ছিষ্ট, মোম। ( ৰৈ” নিঘণ) 

বিধা (্ত্রী)বি-ধা-কিপ,। ১ জল» আপ। 

“সজ্র্কতুভিঃ সভ্বিধাতি: সভ্ুবন্ুভিঃ।” (শুরুফুঃ ১৪1৭ ) 
বিধাভি্যাত্বং সজু রসি বিদধতি স্জস্তি অগদিতি বিধা আপঃ 

ভাঁতিঃ। আপো! বৈ বিধা; অস্ভিহথীদং সর্বং বিছিতমিতি শ্রুতেঃ। 

আপ এব লসর্জাদৌ ইতি স্থৃতেশ্চ।” (মহীধর ) 
২ বিধশবাার্থ। [বিধশব দেখ] 

ক. “ভৃণেন পর্বাতং হস্তং শে ধত চ দাত: । 

কীটেন লিংহশাদ,লং মশকেন গজং তখ1। 

শিশুন। চ মহাধীরং মহাত্বং কুজজস্ভিঃ। 



*দ্বৌ ধাতা চ বিধাতা চ পৌরাণৌ জগতাংপতী । 
তো শান্তারৌ ব্রিলোকেৎন্সিন্ ধর্ধাধন্মো প্রকীর্তিতৌ ॥*অমিপু) 

'(জ্রি) ১৩ মেধাবী । ( নিঘণ্ট,) 

বিধাতৃকা (শ্রী) বিধায়িকা। 
বিধাডৃড় (পুং) বিধাতুত্র্রণো ছুরুৎপত্তি্ত। নারদমুনি। 

(ত্রিকা” ) ২ মরিচ্যার্দি। 

বিধাত্রায়ুস্ (পুং) বিধাতুরাঘুর্জীবিতকালপরিমাণং ঘম্মাৎ। 
সূর্ধ্যক্রিয়াং বিনা বৎসরাদিজ্ঞানাসম্তবাদেবান্ত তথাত্বম্। ১ হুর্ধ্য, 

যাহা হইতে বিধাতার হ্ুষ্টপদার্থের জীবিত কাল পরিমিত হয়। 
ইহার উদয়াস্ত ক্রিয়! ঘবারা লোকের বৎসরাদিজ্ঞান জন্মে এবং 
তাহা হইতে জীবের আযুক্ষাল নির্ণীত হয়, একারণ ইহাকে 
বিধাত্রামুঃ বলে। 

“বেশদানো বিধাতআরঘুর্দিব্যবঙ্গো দিবাকর 1 ( শবচ” ) 
২ ব্রহ্মার বয়স। চতুদ্দিশ মন্বস্তর ব্বিথবা মন্ুষ্যমানের এক- 

কলে ব্রক্মার একদিন, মানবীয় ত্রিংশৎকয়ে, ৪২ মন্বস্তরে বা 

ব্রহ্মার ৩ৎ দিনে একমাস, এইরূপ ৩৬০ কল্পে, ৫০৪০ মৃন্বস্তরে 

বা ১২ মাসে ব্ঙ্গার এক সংবৎসর হয়। এইরূপ বৎসরের শত 

বৎসর পর্য্স্ত ব্রহ্মার পরমাধু; তাঁহার €* বৎসর অর্থাৎ অর্দেক 

পরিমাণ অতীত হইয়াছে । বর্তমান একপধ্শাশত্বর্য ও শ্বেত- 
বারাহকল্প আরম্ভ হইয়। তাহার *টী মন্বস্তর গত হইয়াছে । এখন 
বৈবস্বত মন্বস্তর চলিতেছে ।* 

বিধাত্রী (ত্ত্রী) বি-ধা-তৃচতভীষ,। ১ পিগ্পলী, পেপুল। ( শব্বচ* ) 

২ বিধানকর্ত্রী প্রভৃতি বিধাতৃ-শব্দার্থ। [বিধাতৃ শব্দ দেখ। ] 

“গতাহুনাং বাহুপ্রকরকৃতকার্ধীপরিলস- 

নিতম্বাং দিগবস্ত্রাং ভ্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।” 
(তন্ত্রসারকত কপূরাদিস্তব ) 

বিধান (রী) বি ধা-লুয্টু। ১ বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা। 
“যদ! তু যানমাতিষ্েৎ পররাষ্ট্রং প্রতি প্রঃ । 
তদা তেন বিধানেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥* (মনু ১৮১) 

৮ ১ শীলা রাশ শিশিরে পপ শািিসীপািীীীীশিীও ৪ ্ 
০০ 

এবং জন্তেন জনকং তক্ষোপৈষ চ তক্ষকম্। 

বহন! চ জলং নষ্টং ঘঙ্ছিং শুকতৃপেন চ ॥ 

পীতাঃ সপ্তসমুড্রীশ্চ ছ্বিজেনৈকেন জঙ,ন। 

ধাতুর্গতিধিচিন্র চুকে ভৃবনত্রয়ে ॥” 
( ব্রক্মবৈ" পু* শ্ীকৃকজন্মখ* ৭ অ৭) 

* “চতুর্দশ মনবস্থবৈর্্দ্ধণঃ এক্ং জিনং তবতি। তগ্মমুষয মানেনৈক: কল্প 

ত্রিংশৎকলে ব্রক্ষণ একে সালে। তখতি। এতাদৃশৈ্দশযাদৈর্রদ্ধণঃ সংবৎলরে! 

ভঙতি। এবং তর্ষশতং ব্রচ্মণ আয়ু তত্র পঞ্চাশৎ ঘর্ধ। বাতীত:। একপকা- 

শদারভে ইধ,ন| শ্বেতখারাহকজঃ অঅ মহস্তর(ণি ঘ।ভীতানি ঘট .অধ,না বৈধগ্বত- 

মন্বপ্তরং ঘর্ঘতে।” ( ভাগবত ) 

বিধানসপ্তশীব্রত 

২ করণ, কৃতি, নির্দাগ করা। 

“পরম্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং ন্থমযোজয়িষ্যৎ 
অন্থিন্হর্নে রূপবিধানযত্তঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতধোইভবিষ্যৎ ॥* 

(রঘু ৭১৪) 

৩ করিক্ষবল, গজগ্রাস। ৪ বেদাদিশাস্ত্। 

“ত্বমেকো হস্ত সর্ববন্ত বিধানস্ত স্বয়ভুবঃ। 
অচিত্তাস্তাপ্রমেয়ন্ত কাধ্যতত্বার্থবিৎগ্রভো ॥* (মু ১৩) 
৫ নাটকাঙ্গবিশেষ, প্রস্তত বিষয় সুখহঃথকর হইলে তাহ! 

বিধান বলিয়া কথিত হয়। 

পস্থথহুঃখকুতো যোহ্থস্তদ্বিধানমিতি স্তৃতম্।” 

(সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৪৬ ) 
উদাহর--"হে বৎস! বাঁল্যকালেই তোমার এতাদৃশ 

উৎসাহাতিশয় দেখিয়া আমার মন যুগপৎ হর্য এবং বিষাদে 
আক্রান্ত হইল ।” 

"উতসাহাতিশয়ং বৎস! তব বাল্যঞ্চ পশ্যতঃ | 

মম হর্যবিষাদাভ্যামাক্রান্তং যুগপন্মনঃ ॥* ( বালচরিত) 
৬ জনন, জন্মান, উৎপত্তি করা । ৭ প্রেরণ, পাঠান । 

৮ আজ্ঞাকরণ, অনুমতি করা । ৯ ধন, সম্পত্তি। ১০ পুজা, 
অর্চনা । ১১ শক্রতাচরণ। ১২ গ্রহণ। ১৩ উপাঁজ্জন। 
১৪। বিষম। ১৫ অন্ুভব। ১৬ উপায়। ১৭ বিশ্তাস। 

বিধানক (কী ) ১ ব্যথা, ক্রেশ, যাতনা । ( শব্ধরত্বা”) ২ বিধি। 
“ততস্তষ্টো তদস্তোহসৌ তন্মায়াদিত্যশন্মণে । 

দদৌ সথুলোচনামন্ত্রমধিতং সবিধানকম্ &” (কথাস* ৪৯১৮৭) 

(ত্রি) ৩ বিধানবেত্তা। ব্যবস্থাজ্ঞ,। যিনি বিধিবিছিত 
ব্যবস্থা জানেন। 

বিধানগ €পুং.) বিধানং গায়তীতি গে-ঠকৃ। পণ্ডিত । (শবরত্রা') 
বিধানজ্ (পুং ) বিধানং জনাতীতি বিধান-জ্ঞা-ক। ১ পণ্ডিত 

২ বিধানবেত্তা, বিধিজ্ঞ। * 

বিধানশাস্ত্র (ক্লী) ব্যবস্থাশান্ত্র, ব্যবহারশান্ত্র, আইন ( [8ম )। 
বিধানসংহিতা ভ্ত্রী) বিধানশাস্ত্। 

বিধানসগুমীব্রত (রী) সপ্তমীতিথিতে কর্তব্য ব্রতবিশেষ, 

এই ব্রত মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া পৌষ- 
মানের শুক্লাসপ্তরমী পর্যন্ত গ্রতিমানের সপ্তমী তিথিতে করিতে 

হয়। এই ত্রতে হুর্যযপূজা ও নুধ্যন্তব পাঠ কর্থব্য। এই 
ব্রত করিলে ব্যাধি হইতে বিমুক্ধি এবং সম্পত্তিলাভ হইয়া থাকে । 

এই ব্রত মুখ্যচান্ত্রমাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে বিধেয়। 
এই ব্রত্তের বিধান এইরূপ অভিহিত হইয়্াছে। ব্রতে্ 

ুর্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। ব্রতের দিন প্র/তঃকালে 
প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়! শ্বন্তিবাচন ও সম্বল্প করিবে। 
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০০১১8 

“ও কর্তব্যেহস্মিন্বিধানসপ্তমীব্রতকন্মণি ও পুণ্যাহং ভবস্তোইধি- 
ব্রবন্থ গ পুণ্যাহং” ইত্যাদি ৩ বার পাঠ করিবে। পরে স্বস্তি 

ও খদ্ধি এবং 'হুর্্য সোমঃ, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্বর 

করিবে । যথা-- 

“বিষুরোম্ তৎসদোমগ্ মাঘে মাসি শুর পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথা- 
বারভ্য পৌবস্ত শুক্রাং সপ্রমীং যাবৎ প্রতিমাসীয় শুর্ুসপ্রম্যাং 

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশশ্মা আরোগ্যসম্পৎকামঃ অভীষ্ট- 

তন্তৎফলপপ্রাপ্তিকামো বা বিধানসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে |” 

এইরূপে সন্বপ্প করিয়া বেদানুসারে সুক্ত পাঠ করিবে। 

তত্পরে শালগ্রামশিলা বা ঘটগ্বাপনাদি করিয়া সামান্তার্থ ও 

আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনাস্তে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, 

আদত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদদিক্পালের পুজা করিতে হয়। 

তৎ্পবে যোড়শোপচারে ভগবান্ হ্্াদেবের পূজা করিয়া তাহার 

প্রব্পাঠ করিবে । প্রতিমাসে শুক্লা পুমীতিথিতে এই নিয়মে 

পুপ্ভা কবিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক্মাসে সন্বল্প করিতে হয় না। 

প্রথম মাসের সঙ্কল্লেই সকল মাসের হইয়া থাকে । 

এই ব্রত কবিয়া দ্বাদশমাসে দ্রাদশটী নিয়ম পালন কবিতে 

শয়। যথা -€(১) মাঘমামে আকন্দপাতার অস্কুরমাত্র ভোজন 

কবিতে হয়। (২) ফাল্তনমাসে ভূপতিত হইবার পূর্ব্বেই 
কপিল৷ গাভীর গেময় সংগ্রহ করিয়া যবপরিমিত গোময় ভোজন 

(বধেয়। (৩) চৈত্রমাসে একটী মরিচভক্ষণ, (৪) বৈশাখ 

গামে কিঞিজ্জল, (৫) জ্যেষ্ঠমাসে পক কদলীফলের মধ্যবর্তী 

কণ|মাত্র, (৬) আধাদ্মাসে যবপরিমিত কুশমূল, (৭) শ্রাবণ 

মাসে অপরাহ্ন সময়ে অল্প হবিষ্যান,় (৮) ভাদ্রমাসে শুদ্ধ 

উপবাস, (৯) 'মাশিনমাসে ২॥৭ প্রহরের সময় একবারমাত্র 

মযয়ের অণগুপরিমিত হবিষ্যার, (১০) কার্তিকমাসে অন্ধ গ্রস্থতি 

মাত্র কপিলা দুগ্ধ, (১১) অগ্রহায়ণমাঁসে পূর্ববান্ত হইয়া বাঘু- 
তক্ষণ, (১২) পৌষমাদে অতিঅল্প পরিমাণ গব্যঘৃত ভোজন । 

দ্বাদশমাসের সপ্তুমীতিথিতে এইবপ ভোজন বিণেয় | 

বত সমাপন হইলে দ্বাদশ জন ত্রাঙ্গণ ভোজন ও যথাবিধানে 

রভপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্বক | পরে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ 

কবিবে। এই ব্রত করিলে সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় 
এবং ইহাতে পরলোকে সুথসম্পদ্লাভ হইয়া থাকে। (কৃত্যতত্ব) 

বিধানিকা (স্ত্রী) বৃহতী, বিরুতী। 

বিধায়ক (তরি) বি-ধা-ঞল্। 

২ নিঙ্মাতা, নিম্মাণকারী। 

“স বিহারস্ত নিম্মাতা জুফো জুষ্ঘপুরস্ত যং। 

দযস্বামিপুরশ্তাপি শুদ্ধধীঃ স বিধায়ক£ ॥৮ 

€ রাজতর” ১১৬৯) 

১ বিধানকর্তা, ব্যবস্থাপক। 

৩ বিধিবিজ্ঞাপক, যিনি বিধি জানান বা যাহা হইতে ব্যবস্থা 
জানা যায়। 

“নচ বিবাহবিধায়কশান্ত্রেংন্যেন পুরুষেণ সহ পুনবিবাহ উক্তঃ। 

(মনু ৯৬৫ কুল্প,ক ) 

৪ জমক। ৫ কারক । 

বিধায়িন তত্রি) বি-ধা-ণিনি। বিধায়ক, বিধানকারক, 

বিধানকর্তী | 

*ভার্য্যাঞ্চ কাব্যালঙ্কারাং তাদৃক্কার্ধ্যবিধায়িনীম্। 
ভূগৃহে ন নিচিক্ষেপ পাপাং তাং পুত্রথাতিনীম্ ॥৮ 

( কথাসবি” ৪২।১১৩) 

বিধার (পুং ) বিধারক, যে ধারণ করে। 
“অন্ীজনো হি পৰমান স্্য্যং বিধারে শকসুনা পয়ঃ 1৮ 

(খক্ ৯১১০৩) 

“পয়ঃ পয়স উদকন্ত বিধ।রে বিধারকেহস্রিক্ষে । (সায়ণ) 

বিধারণ (ক্লী) বি-ধু-ণিচংল্যুট । ১ বিশেষকপে ধারণ করা। 

"স্ুব্চ্চসৌযধিস্সানাৎ তথা সঙ্ছাস্ত্কীর্ভনাৎ। 

উষ্টকণ্টকখড়গাঞ্চি-ক্ষৌমবস্ত্রবিধারণাঁৎ্ ॥* ( মার্কপুণ ৫১১০ ) 

২ ধারক, ধারণকারী। 

দ্রদ্ধ চ ত্রাঙ্গণাংশ্চৈব যদ্যুয়ং পরিনিন্দথ। 

সেতুং বিধাবণং পুংসামতঃ পাষগরমাশ্রিতাঃ ॥৮ 

( ভাগবত 81২৩০ ) 

পুংসাঁং বর্ণশরমাচারবতাং বিধারণং ধারক” (স্বামী) 

বিধারয় (তরি) বিবিধধারণকারী। (শুক্লুষজু* ১৭।৮২ ভাষ্য ) 

বিধারয়িতব্য (ত্রি) বিশেষরূপে ধারণ করিবার যোগ্য । 

(প্রশ্নোপনিণ ৪1৫) 
বিধারয়িতৃ (ত্রি) বিধার্ভা। (নিরুক্ত ১২১৪) 

বিধারিন্ (ব্রি) বিধারণশীল, বিধারণকারী, যিনি ধারণ করেন। 

বিধাবন (ক্লী)বি-ধাব-লাটু। ১ পশ্চান্বাবন। ২ নিয়াতিমুখে 
গমন । (নিকুক্ত ৩১৫) 

বিধি (পুং) বিধতি বিদধাতি বিশ্বমিতি বিধ বিধানে বিধ-ইন্ 

( ইপুপধাৎ কিৎ। উপ. 61১১৯ )১ ব্রহ্মা। 

“বিধিষিধত্তে বিধৃনা বধূনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন ।” 

( নৈষধণ ২২৪৭) 

বিধীয়েতে স্থখছুঃখে অনেনেতি বি-ধা-কি (উপসর্থে 

ধোঃ কিঃ। পা ৩৩৯২ ) ২ যাহা দ্বারা স্ুথছুংথের বিধান হয়, 

ভাগ্য, অদৃষ্ট। 

"্রাজ্যনাশং সুহত্যাগে! ভাধ্যাতনয়বিক্রয়ঃ। 

হরিশ্তন্ত্রস্ত রাজর্ষেঃ কিং বিধে ! ন কৃতং ত্বয়া ॥* 

( মার্কগুপুরাণ ৮১৮২) 
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৩ ক্রম। ৪ বিধান। 

বিধিবাক্য। 

"য়ঃ শান্্বিপিমুৎস্জা বর্তৃতে কামচাঁরতঃ। 
নসসিদ্ধিমবাগ্মোতি নসুখং ন পরাং গতিং॥৮” (গীতা ১৬২৩) 
৭ প্রকার। ৮ নিয়োগ । ৯বিষু। ১০ বর্ধা। 

“তম্মাৎ হুর্যাঃ শশাঙ্কস্ত ক্ষয়বৃদ্ধিবিধেরবিভঃ |” ( দেবীপুরাণ ) 
১১ গজগ্রাস, গজান্ন। ১২ বৈস্ভ। ১৩ অপ্রাপ্তবিষয়ের 

প্রাপক,ড়বিধ সত্রলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ। ব্যাকরণ এনং স্থৃতি, 
শ্রুতি প্রস্ঠতি ধর্মশান্্রে কতকগুলি বিধি নিবন্ধ আছে, সেই 
সকল বিধির অনুবন্তী হইয়া তত্তৎশান্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, 
তন্মধ্যে ব্যাকরণের স্কুল স্থূল কএকটা বিধি প্রদর্পিত হইতেছে, 
যেপকল সুর অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক হয় অর্থাৎ যে যে স্থৃত্রে 
কোন বর্ণের উৎপত্তি বা নাশ হয় এবং যাহাতে সন্ধি, সমাস বা 
কোন বর্ণোৎপত্তির নিষেধ থাকে, সেই গুলি ষড়.বিধস্থত্রলক্ষণাস্ত- 
গত বিধিলক্ষণযুক্ত স্ত্র। যেমন,_প্দধি অত্র” এইরূপ 
সন্নিবেশ হইলেই ইকার স্থানে “” হইতে পারে না, তবে যদি 
বলা হয় যে, “ম্বরবর্ণ পরে থাকিলে ইকার স্থানে 'য' হইবে" 
তাহা হইলেই হইতে পারে, অতএব এই অনুশাসনই অপ্রাপ্ 
বিষয়ের প্রাপক হইল। একস্থলে দুইটা স্ত্রের প্রাপ্তি থাকিলে, 
যেটার কাধ্য বলবান্ হইবে, সেইটা নিয়মবিদিযুক্ত সত অর্থাৎ 
প্রাপ্তিসস্তায় যে বিধি, তাহারই নাম নিয়ম । সু (স্ুপু) বিভক্তি 
পরে থাকিলে, সাধারণ একটা সথত্রের বলেই তৎপূর্ববন্তী যাবতীয় 
রেফস্থানে বিসর্গ হইতে পারে। এরপ স্থলে যদি অন্ত বিধান 
থাকে যে, “স্থপ্ পরে থাকিলে “স', “ষ' ও “ন” স্থানে জাত রেফ 
স্থানে বিসর্গ হইবে,” তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিভক্তির "নথ 
পরে থাকিলে, ভাহার পূর্ববর্তী 'স”,'ষ" ও 'ন? স্থানে জাত রেফ- 
ভিন্ন অন্ত কোন রেফস্থানে (সাধারণ শ্বত্রের বলে) বিসর্গ হইবে 
না। যেমন,_হবিস্-স্থ_ হবিঃস্, ধন্ুদ্-ছ_ ধনুঃস, সভুষ-স্থল 
সভ্ভূঃ্থ, অহন্-স্থ _অহঃম্গ, কিন্তু “স+ “ষ” ও নি” স্থানে জাত রেফ 
ন| হওয়ায় চতুর্-স্ু ততুর্যু ইত্যাদি স্থলে প্রাপ্তি থাকিয়াও 
(এই নিয়ম শুত্রের প্রাধান্তবশতঃ ) বিসর্গ হইবে না । একের 
ধর্ম অন্যে আরোপ করার নাম অতিদেশবিধি ; অর্থাৎ চলিত 

“বরাত দেওয়াপকে একরকম অতিদেশবিধি বলা যাঁয়। যেমন,_- 

তিও.( তিপ৬ তস, ঝি প্রসূতি ) প্রত্যয় পরেতে “ইণ ধাতু 
সম্বন্ধে সত্রগুলি বলিয়া শেষে বলা হইল যে, “ইণ্ ধাতুব স্ায় 
*ইক্” ধাতু জানিবে অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইল যে, “ইণ” ধাতুর 
তিউভ্তপদসমূহ যেযে হ্ত্রে সিদ্ধ এবং যেরূপ আকারবিশিষ্ট 
হুইবে, “ইক ধাতুর তিউন্তপদসমূহও সেই সেই স্বত্রে সিদ্ধ এবং 
তজপ আকৃতিবিশিষ্ট হইবে। উদাহরণ,_-ইণ.-ই-দিপ, 

€ কাল। ১৬ শীস্ত্রবিহিত কথা, 

সুভ] ১৪৩ 

( লুঙ১)- অগাৎ্; ইক্-ই-দ্বিপ (লু. )--অগাৎ। শব্দাধ্যায়ে 
বলা হইল “স্বরাদিবিভক্তি পরে থাকিলে স্ত্রী ও জ শব্ষের ধাতুর 
টায় কার্ধ্য হইবে” অর্থাৎ বরাত দেওয়া হষ্টল যে, স্বরাদি বিতক্কি 
পরে থাকিলে “শ্রী” “ভূ” প্রভৃতি ধাতুপ্রকৃতিক দীর্ঘ ঈকার ও 
দীর্ঘ উকারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্তায় যথাক্রমে স্ত্রী ও জ শবের পণ 
সিদ্ধ করিবে। উদ্দাহবণ,_-্রী-ও-শিয়ো, আী- সজিয়ৌ, 
উত্যত্র দীর্ঘ ঈকার স্থানে “ইয়ও হইল। ভূ-$-তুবৌ, ত্র ৪ 
ক্রবৌ; উভয় স্থালেই দীর্ঘ উকার স্থানে ণউবত অর্থাৎ একই কপ 
কার্য হইল। বিশেষ বিবরণ অতিদেশ শবে দ্রষ্টব্য । 

বৈয়াকরণ মতে পরবর্তী স্ত্রে পূর্বব্থত্রস্থ পদসমুহ বা কোন 
কোন পর্দের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থবিবূতকালে তাহার 
উল্লেখ করা হয়, ইহাকে অধিকাববিধি বলে। ইহ 
সিংহাবলোকিত, মণুকপ্রত ও গঙ্গাআতঃ এই নামত্র 

ভেদে তিন প্রকার। সিংহাবলোকিত (সিংহের দৃষ্টি হায়) 

অর্থাৎ ১ম সুত্রে,"অকারের পর আকার থাকিলে তাঁহার দীর্ঘ 

হইবে” এই বলিয়া! ২য় সুত্রে মাত্র “ইকাবের গ৭*,৩য়ে "একারের 
বৃদ্ধি”, ৪র্থে প্টা স্থানে ইন” ইত্যাপ্দিকূপে সুত্র বিশ্ম্ত থাকিলে 

বুঝিতে হইবে যে, প্রথম হইতে চতুর্থ সুত্র পর্যন্ত দীর্ঘ, গুণ, বুদ্ধি 
ইনাদেশ যতগুলি কাধ্য হইবে, তাহ! সমস্তই অকারের উশ্তব 

হইবে। এই সন্কেতেব সাধাবণ নাম অধিকারবিধি ; ইভার পর 

৫ম স্তরে যদি বলা যায় যে, “ইকারের পব অকার গাকিলে এ 

ইকার স্থানে “ঘ' হইবে” তাহা হইলে এ অধিকার পিংহদৃষ্টিব 
ন্যায় একলক্ষ্যে কতক দূর গিয়া নিরস্ত হয় বলিয়া বৈয়াকরণগণ 

উহাকে “সিংহাবলোকিত” নাম দেন। যেখানে ১ম হারে,__ 

“অকাবের উত্তর টা থাকিলে তাহার স্থানে ইন হইবে”, ২য়ে 

“খ, র ও ষকারেব পর “ন” “ হইবে, ওয়ে পভ" পরে থাকিলে 

আকার হইবে” (অর্থাৎ যাহার উত্তর “ভ' থাকিকে তাহার 
স্থানে আকার হইবে) এপ দৃষ্ট হইলে সেই অপ্রিকাববিধি 
“মণুকপ্ল)তি” বলিয়া অহিহিত হয়) কেননা উহা ভেকেব 

লক্ষের ্টায় বেণী দুরে যাইতে পারিল না। আর শব্দাধ্যায়ের 
১ম স্তরে “শব্দের উত্তধ প্রত্যয় হইবে” উল্লেখ করিয়া ২য় স্বর 

হইতে এ শন্দাধ্যায় সমাপনাস্তে তৎপরবন্তী তদ্ধিতাধ্যায়ের শেষ 

পর্যন্ত যথাসম্ভব শত কি শতাধিক হ্বত্রে যত গুলি প্রত্যয় হইবে, 

তাহ! প্রত্যেক স্ত্রে “শবের উত্তর” এই কথার উল্লেখ ন1 

থাকিলে 9, শব্ের উত্তরই হইবে, ধাতু প্রভৃতির উত্তর হইবে না। 

এই অর্ণিকারবিধি গঙ্গাশ্রোতের ন্যায় উত্পত্তিস্থান হইতে অবাঁধে 

সাগরসঙ্গম পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে প্রকরণের শেষ পধ্যস্ত 

অপ্রতিহতভাবে প্রবল থাকায় বৈয়াকরণদিগের নিকট ইহ! 

গঙ্গাতোত ৰলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। বৈয়াকরণগণ এতঙিন্প সংঙ্ঞ। 
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ও পরিভাষা! নামক আরও দুইটা সন্কেত নির্দেশপূর্বক হুত্রসংস্থাপন 

করিয়াছেন। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, যথ।,_অচ৬ হল ইত্যাদি) 

ইহা ব্যাকরণ ভিন্ন অন্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না, ব্যাকরণে ব্যবহার 

করার তাৎপর্য, মাত্র গ্রন্থসংক্ষেপের জন্ঠ, কেননা, [ অচ শব্ষের 

প্রতিপান্থ] "অ আইঈউউথ ধ্া৯ইএ এও ও” পরে 

থাকিলে এ স্থানে 'অয়ত হয় ন! বলিয়া অচ.পরে থাকিলে 

এ স্থানে “অয়ত হয় বলিঝেই সংক্ষেপ হইল। ব্যাকরণের 

সুত্রের পরস্পর বিরোধতগ্জান ও গ্রন্থের সক্কেপ জন্য শা্দিকগণ 

কতকগুলি পরিভাষাবিধির নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন ১ম 

স্ত্রে “অচ. পরে থাকিলে “এ' স্থানে 'অয়$ হইবে” বলিয়া ৪র্থ 

সুত্রে "“একারের পর অকার থাকিলে দেই অকারের লোপ 

হইবে” বলিলে, বস্ততঃ কার্যস্থলে সুত্রদ্ধয়ের পরম্পর বিরোধ 

উপস্থিত হয় ; কেননা *হরে-অব্” এই স্থলে অচ, বা স্বরবর্ণ 

পরে ও তাহার পুর্বে একার থাকাতে ১ম স্থত্রের প্রাপ্তি এবং 

অকারের পর আকার থাকাতে ৪র্থ হুত্রের প্রাপ্তি হইয়াছে; 

বাহতঃ এখানে দৃঢ়বূপেই উভয় সথাত্রের প্রাপ্তি দেখা যাইতেছে 3 

কিন্ত আচার্য এ্র হুরদ্ধয়ে এমন কোন নির্দেশ করেন নাই যে, 

তদ্দবারা উভয়ের মধ্যে কোন একটী বলবান্ হইতে পারে। 

এইরূপ ৰবিরোধস্থলেই পরিভাষাবিধির প্রয়োজন । ইহার 

মীমাংসার জন্য “তুল্যবলবিরোধে পরং কাধ্যং” অর্থাৎ ব্যাকরণ 

সম্বদ্ধে পুইটী স্থাত্রের বলই সমান দেখা গেলে পরবস্তী সুত্রই 

কার্যকারী হইবে” এবং পসামান্তবিশেষয়োবিশেষ বধিরবলবান্” 

অর্থাৎ “বুতর বিষয় অপেক্ষা অল্পতর বিষয়ের বিধিই বলবান্ 

ইইবে” এই ছুইটা পরিভাষাবিধি ব্যবহৃত হইয়।, পরবস্তী স্থত্রের 

অর্থাৎ বিশেষ নিধির কার্্যই বলবান্ হইবে। পরবত্তী সুত্রের 
বিশেষত্ব এই যে, উহ্থাতে অল্পতর বিষয়ের নির্দেশ আছে; 

কেননা পূর্ববর্তী সুত্রে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি পরে থাকিবার বিষয় 

আর পরবন্তীহ্ত্রে মাত্র একটা স্বরবর্ণ পরে থাকিবার বিষয়। 

আবার এসম্ন্ধে স্তায় আছে যে, প্অল্পতরবিষয়ত্বং বিশেষত্বং 

বহুতরবিষয়তরং সামান্ত্বং” অর্থাৎ যেখানে অল্পতর বিষয়ের নির্দেশ, 

তথায় বিশেষ এবং যেখানে ৰৃহুতর বিষয়ের নির্দেশ তথায় 

যামান্তবিধি বলিয়া জানিবে।*  ব্যাকরণে এইরূপ বহুতর 

পরিভাষাবিধির ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, 

সাবকাশ, নিরবকাশ, আগম্, আদেশ, লোপ ও স্বরার্দেশবিধি 

নিয়ত'প্রয়োজনীয়। 
প্রন্কৃতি অর্থাৎ শব্দ বা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া, গুণ, বৃদ্ধি, 

শশী টি শপ তিী শী টি 

লোপ, আগম প্রভৃতি যে সকল কাধ্য হয়, তাহাকে অন্তরঙ্গ এবং 

কঃ “বৃহবে। [ব্ষয়(যস্ত ম মামান্তবিধির্ভবেং। 

সত হ্য।ছ্বিষয়ে। যন্ত স বিশেষধিধিম তঠ1৮ 

] বিধি 

প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে সকল কাধ্য হয়, তাহাকে বহিরঙ্গ 

বিধি বলে। এই উভয়ের বিরোধ হইলে অস্তরঙ্গ বিধি বলবান্ 

হইবে। এক প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়! যদি এরূপ পূর্বাপর 

দুইটা কার্যের সম্ভব হয়, তাহ! হইলে যেটা পূর্ববর্তী তাহাকে 

অস্তরঙ্গতর বিধি বলে এবং সেইটা বলবান্ হয়। যেমন খ-অ 

(লি »ম পুণ ১ব০)-খ খ-অ-অ খ-অ এক্ষণে 'অ? ও খ? এই 

দুইটা প্রক্কৃতির মধ্যে পূর্বটার স্থানে “আর্' এবং পরবর্তীটীর স্থানে 

রকার হওয়ার সন্তব থাকায় এই অস্তরঙ্গতর বিধিবলে পূর্ববর্তী 

অকার স্থানে 'আর্'ই হইবে। যে বিধির বিষয় প্রথমে এবং পরে 

এই উভয় স্থলেই আছে, তাহাকে সাবকাঁশ, আর যাহার বিষয় 

কেবল প্রথমে আছে অর্থাৎ পরে নাই, তাহাকে নিরবকাশ বিধি 

বলে। যে বিধি অনুসারে কোন বর্ণ প্রক্কৃতি বা গ্রত্যয়কে নষ্ট 

না করিয়া উৎপর হয়, তাহাকে আগম এবং যে বর্ণ এ দুইএর 

উপঘাতী হইয়। উৎপন্ন হ্য়, তাহাকে আদেশ বলে। এই উভয়ের 

মধ্যে আগমবিধি বলবান্। সকল প্রকার বিধির মধ্যে লোপ- 

বিধিই বলবান্) কিন্তু আবার লোপ এবং স্বরাদেশ (স্বর বর্ণের 

আদেশ ) এই ছুই বিধির প্রাপ্ডিসম্বদ্ধে বিরোধ ঘটিলে তথায় 

স্বরাদেশ বিধিই বলবান্ হয়। * 
এততপ্িন্ন নিয়ত প্রচলিত উৎসর্গ ও অপবাদ নামক দুইটা 

বিধি আছে, তাহা এক রকম সামান্ত ও বিশেষ বিধির নামান্তর 

মাত্র। অর্থাৎ “সামান্তবিধিকুৎসর্গঃ* প্বিশেষবিধিরপবাঁদঃ” 

সামান্ত বিধি উৎসর্ণ এবং বিশেষবিধি অপবাদ, এইরূপ অভি- 

হিত হয়। 

ুরববমীমাংসানামক জৈমিনিহুত্রের ব্যাখ্যাকর্তা গুরু, তু 

ও প্রতাকর বিধি সম্বন্ধে ব্যাকরণবটিত প্রত্যয়াদির বিষয় এইরূপ 

পেপাল | পি ২০ 

* «*বহিরঙ্স বিধিভ্য; স্তাদক্তুরঙগ বিধির্বলী | 

প্রত্যয়।শ্রিতকাাত্ব বহিরঙগমুদ|হতং ! 

প্রকৃত্য।শ্রিতকা ধ্যং স্যাদস্তরঙ্গ মিতি ফ্রবম্। 

প্রকৃতে পূর্বব পূর্ববং হ্যাদস্তরঙ্গতরং তথা ॥ 

মাবকাশবিধিভ্যঃ স্তা্ছলী নিরবকাশকঃ। 

কল্তচিস্তিন্নক।ধ2 প্রথমে পরতস্তথা ॥ 

সম্তেদ্ধিষয়ে! যন্ত স ভঘেৎ নাবকাশকঃ। 

আদৌ হি বিষয়ে! যস্ত গরতে। নহি সম্তবে। 

ম পণ্ডিতগণৈকুক্কো। বিধনিরবকাণক£। 

আগস।দেশয়োমধ্যে বলীয়ানাগসে! বিধিঃ | 

প্রকৃতিং প্রঙয়ঞ্চাগি যো" ন হস্তি স আগমঃ। 

আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়ন ব।। 

মকলেভো। বিধিভ্যঃ স্যাঙ্ছলী লোপবিধিস্তথ|। 

লোপস্বরাদেশয়োস্ত স্বরাদেশে। বধির্বলী।” 
( মু্চবোধটীকাম় দুর্গদাল ৯ 



নির্দেশ করিয়াছেন । ভট্ট বলেন, বিধিলিউ, লোট২ও তব্যা্ি 
প্রত্যয়ের অর্থ এবং তাহার অন্য নাম ভাবনা! । সুতরাং শাব্দী 

ভাবনা ও বিধি সমান কথা। প্রতাকর ও গুরু বলেন, বিধি- 

ঘটিত প্রত্যয়মাত্রেই নিয়োগবাচী, ম্ুতরাং নিয়োগেরই অন্য 

লাম বিধি ।* 

পন্বর্গকামো যজেত” এই একটী বিধি । এই বিধি অর্থ বিদ্বান্ 
ও সমর্থ শ্োতৃপুরুষের যাগরণক ও স্বর্গফলক ভাবনায় € উৎ- 

পান বিশেষে ) প্রবৃত্তি জন্মায় অর্থাৎ তাহাকে স্বর্গজনক যাঁগা- 

ছু্টানে নিযুক্ত করে। যিনি যিনি স্বর্ার্থী অথচ অধিকারী, 

তিনি তিনি যাগ করিবেন এবং আপনাতে ্বর্গজনক অপূর্ব 

( পুণাবিশেষ ) জন্মাইবেন। লক্ষণের নিষ্বর্ষ এই যে, যে বাক্য 

কামী পুরুষকে কাম্যফল লাভের উপায় বলিয়া দিয়! তাহাতে 

তাহাঁর আনুষ্ঠানিক প্রবৃত্তি জন্মায়, সেই বাক্যই বিধি। 

বাক্য ঝা পদ মাত্রই ধাতু ও প্রত্যয় এই উভয় যোগে নিষ্পন্ন। 

বাক্যের বা পদের একদেশে যে লিঙাি প্রত্যয় যোজিত থাকে, 

সেই লিঙাি প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থভাবনা অথবা নিয়োগ । ভাবন। 

শবখের অর্থ উৎপাদনা অর্থাৎ কিছু উৎ্পার্দন করিতে প্রবৃত্তি 

জন্মান। ভাবনা শান্দী ও আঞ্ী ভেদে দিবিধ। ্যজেত” এই 

৮৮৭ শীট তি টিটি 

« মহামহোপাধ্যায় কৈয়টও পাণিনির “খিধিনিমন্ত্রণী মন্ত্র বীষ্টং সংপ্রশ্ন- 

প্রার্থনেযু লিও” । (পা ৩৩১৬১) এই সুত্র মহাভাষে/র ব্যাখ্যা 

বিধিশব্বের নিয়োজন অর্থাৎ নিয়েগ এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। ভাঁষ্য- 

কার পাঁঠ ধরিয়াছেন যে “বিধ্যধীষ্টয়ঃ কো ধিশেষঃ?” বিধিরম প্রেষণম্” 

«অবীষ্টং নাম সৎকারপূরবিবক1 ব্যাপারণা”। কৈয়ট, ভাষাকীরধৃত উল্ত 

পাঠের এইরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; _“ধিধাযধাষ্টয়োরিতি। উভয়ে।রপি নিয়োগ- 

রূপত্ব।দিতি প্রশ্নঃ প্রেষণমিতি ভৃত্যাদেঃ কস]।ঞিৎ ক্রিয়ায়।ং নিয়ে।জন মিত্যর্থঃ। 

অধীষ্টং নামেতি গুর্ববাদেস্ত পুজান্ত য!প। ৫ণমধীষ্ট মিতার্থ;। প্রপঞ্চার্থং ন্যায় 

বুৎপাদনার্ঘং ব| অর্থভেদমাশ্রিতয ভেদেনে।পাননং বিধিনিমন্ত্রণ।দীন।ং কৃচম্। 

(বিধিরপ হ1 হি সর্ধবত্র।স্বপ্িনী বিদ্যতে ।” উভয়ন্থলে একই নিয়োগবপ ব্যাপ।র 

হইলেও বিধি এবং অধীষ্টের মধ্যে ভেদ এই যে, বিধি প্রেষণ অর্থাৎ ভৃত্য।দিকে 

কোন কার্যে নিয়োগ কর1। যেমন *'ভবান্ গ্রামং গচ্ছেত” তুমি ঘা তুই গ্রামে 

যাইবে ব। যাইধি। পু্গনীয় বাক্তিদিগের সৎকার ধ্য/পারের নাম অধীষ্ট। 

যেমন 5ভহান্ পুত্রসধ্যাপয়েং" আপনি [ আমার ] পুত্রকে অধামন করাইবেন। 

এতছৃঙয় স্থলেই নিয়োগ বুঝাইতেছে, কিন্তু প্রথমে অসৎক।র এবং দ্বিতীয় 

সৎকার পূর্বক, এইমাত্র ভেদ। অর্থপ্রপঞ্চ ( বিস্তৃতি) অথব! নানারপ ন্যায় 

বু[ৎপত্তির নিমিস্তঃ আচাম্য মুলহুত্রে বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ প্রভৃতির ভেদো- 

পণ্ঠ।ন করিয়ছেন, ফলত; এক নিযে।গরপ বিধিই সর্বত্র আন্ত থ|কিবে 

অর্থাৎ [বিধি নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, অধীষ্ট প্রভৃতি সকল স্থানেই সধারণতঃ এক 

নিয়োগার্থই বুঝাইবে। কেনন। "ইহ ভখান্ ভুত্রীত।” আপনি এখানে 

ভোজন করিবেন, “ভবানিহাসীত” আপনি এখানে ডপবেশন করুন; ইত]াদ 

যথক্রমে নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ স্থলেও সাধারণতঃ এক নিয়েগ ভিন্ন আন কিছুহ 

দেখ। যাইতেছে ন।। 

বিধি [ ৬১১ ] বিধি 

বাক্যের একদেশে যে লিঙ. প্রত্যয় আছে, [ যজ-মতে (লিঙ] 

তাহার অর্থ ভাবনা । অতএব প্যজেত- ভাবয়ে* অর্থাৎ 

জন্মাইবেক। এই ভাবন! আর্থী অর্থাৎ প্রতায়ার্থ লভ্য। ইহার 

পর, “কিং, কেন! 'কথং' অর্থাৎ কি? কি দিয়? কি প্রকারে? 

ইত্যাকার আকাঙ্ষা বা! প্রশ্ন সমুখিত ইইলে ততপুরণার্থ “স্রম:, 

যাগেন, অগ্ন্যাধানাদিভিঃ* ন্বর্গকে, যাগের দ্বারা, অগ্নযাধানাদি 

দ্বারা এই সকল পদের সহিত অন্বিত হইয়! সমস্ত বাঁক্যটা একটা 

বিধি বলিয়া গণ্য হয়।* 
লিঙযুক্ত লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেও প্রতীতি হয় যে, 

এই ব্যক্তি আমাকে এতঘবাক্যে অমুক বিষয়ে প্রবৃত্ব হইতে 

বলিতেছে এবং আমি অমুক কার্যে প্রবৃত্ত হই, ইহাই ইহার 

অভিপ্রেত। বন্তার অভিপ্রায় তদুক্ত বিধিবাক্াস্থ লিঙাি 

প্রত্যয়ের বোধ্য। সুতরাং তাহা বন্ত,গামী। আর অপৌরুযেয় 

বেদ বাক্যে তাহা শব্দগামী) অর্থাৎ লিঙাঁদি শবই তাহ! 

শ্োতাকে বুঝ।ইয়। দেয়। এই শব্দ গমিতা হেতু উহা শার্বী 

ভাবনা নামে অভিহিত । "স্বাস্থ্যকারী প্রাতত্রমণ করিবে” 

এই একটী লৌকিক বিধিবাক্য। এই বাক্য শুনিলে, পাশাগাশি 

ঢুই প্রকার বোধ জন্মে। এক প্র।তত্র মণ স্বাস্থ্য লাভের উপায় 

তাহ! আমার কর্তব্য। অপর এখানে বক্তার অভিপ্রায়, 

আমি প্রাতভ্রমণ করিয়া সুস্থ হই। এইরূপ স্থলে বাক্টা 

বৈদিক হইলে বল! যায়, প্রথম বোধ অর্থী এবং ছ্িতীয় 

বোধ শাবী। 

ফল কথা বিধির লক্ষণ যিনি যে প্রকীরেই করুন না কেন, 

সর্ব নই অপ্রাপ্তার্থ বিষয়ে প্রবর্তনের ভাব পরিরৃষ্ট হইবে, কেনন। 

সকল স্থানেই বিধির আকার,-কুর্যাৎ। “ক্রিয়েত “কতব্য 

ইত্যদিরূপ। 

মীমাংসাদর্শনকার বৈমিনির মতে, বেদ, বিধি, অর্থবাদ, সন্ত 

৪ নামধেয়, এই চারি ভাগে বিভক্ত | উক্ত দর্শনকারের পৃর্বব- 

মীমাংস! নামক স্থাত্রের ব্যাথ্যাকর্তা গুরু, ভষ্ট ও প্রভাকর এই 

তিন আচাধ্য তদীয় “চোদনালক্ষণোহরোধর্শঃ” এই স্াত্রো্ত 

_ হোন কোন বীমাংসক বলেন, আাঁত।বনা 'কিং' "কেন? 'কথং এই তিন 

অংশে পু হয়। যাহ। আকাঙ্ষর পূরণ করে, তাহ! অ।কাজ্কে!খ!পা বিধি, 

মুখা বিধি নহে | উত্ত আর্থা ভাবনার ভাব) স্বর্গ, করণ যাগ এবং প্রকরণ 

পঠিত সমুদয় বাঁকা সন্দর্ভ যাগের ইতি কর্তব্ততাধে(ধক। “কিং কেন 

«কথং, এই ক্রিবিধ আকাঙ্ষ।র সমর্যে বাক্যান্তর সংযোজিত হইলে যে একটা 

সগম্থত বিধিবাক যা মহাবিধি সংগঠিত হয়,তাহার আকার এইরূপ,--“ডাবযেৎ 

কিম্? ্বর্মূ। কেন? যাগেন! কথম্? অগ্রা।ধানাদিভিঃ।” “অগ্র।ধান।দিভি- 

রুপকা রং কৃত্ব। যাগেন স্বর্গং ত।বয়েৎ। ভ।ষয়েৎলউৎপাদয়েৎ।” অগ্র্যাধানাদি 

ক্রিয়াকলাপের ছা যাগ, এবং যাগের ছার বর্ণ ( ন্বর্গনাধক পুণ) ) উৎ- 

পান করিবে। 



বিধি ( ৬১২ ] বিধি 

শবেঁর পরিধর্থে বিধি শব্দের বাবহার এবং নিম্নলিখিত প্রকারে 
তাহার অর্থ ও স্থলনির্দেশ করিয়াছেন। চোদন! -» প্রবর্তক 
বাক্য) ইহার অন্ত নাম বিধি ও নিয়োগ । বিধিসমূছের লক্ষণ 
ও প্রকার ভেদ এই,-- 

প্রধান বিধি--*স্বতঃ ফলহেতুক্রিয়াবোধকঃ প্রধানবিধিঃ* 
যে বিধি আপনা হইতেই ক্রিয়া! এবং তাহার ফলের বোধ জন্মায় 
অর্থাৎ যাহা স্বয়ং ফলভনক তাহাই প্রধান বিধি। যেমন 
"যজেত স্বর্গকামঃ* স্বর্ণকামী হইয়া যাগ করিবে। অপূর্ব, 
নিয়ম ও পরিসংখ্যাভেদে প্রধান বিধি তিন প্রকার। “অত্যন্তা- 
প্রাপ্ত অপূর্বববিধিঃ” যেখানে বিধি বিহিত কর্ কোন রূপেই 
নিষিদ্ধ হয় না, তথায় অপুর্ববিধি জানিবে। যেমন প্অহ্রহঃ 
সদ্ধ্যানুপাসীত” দৈননিন সন্ধ্যার উপাপন! করিবে; এই উক্তি 
শান্ত, ইচ্ছা ও স্তায় সঙ্গত এবং কোন স্থানেই এই বিধির ব্যত্যয় 
দেখা যায় না অর্থাৎ ইহা নিয়ত কর্তব্য । পক্ষতোত্প্রার্ত 
নিয়মবিধিঃ” কারণ বশতঃ শাস্ত্র বা ইচ্ছা প্রভৃতির অপ্রান্তি 
ঘটিলে তাহাকে নিয্নমবিধি বলে। যেমন “খতৌ ভাধ্যামুপেয়াৎ” 
খতুকালে ভাধ্যাভিগমন করিবে; এখানে শান্ত্রতঃ নিয়ত বিধান 
থাকিলেও কদাচিৎ ইচ্ছাভাববশতঃ বিহিত কার্যের অপ্রাপ্তি ঘটতে 
পারে; কিন্ত সেটা দৌষাবহ নহে, কেন না উক্ত রূপে এক পক্ষে 
বিধির বিপর্য্যয় হয় বলিয়াই উহা! নিয়মবিধির মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে। “বিধেয়তত প্রতিপক্ষয়োঃ প্রান্ত পরিমংখ্যাবিধিঃ* 
যাহা শান্ত: এবং অন্ুরাগবশতঃ পাওয়া যায়, তাহা! পরিসংখ্যা- 
বিধি। যেমন “প্রোক্ষিতং মাসং ভু্জীত' প্রোক্ষিত ( য্তীয় মন্ত্র 
ঘারা সংস্কত) মাংস ভোজন করিবে; এ স্থলে প্রোক্ষিত মাংস 
ভক্ষণ- প্রবৃত্তি শান্ত্রতঃ এবং স্বভাবতঃ মাংসে 'মন্থুরক্ত থাকাতেই 

সংঘটিত হইতেছে। 
অঙ্জবিধি,_“অঙ্গ বিধিস্ত স্বতঃ ফলহেতুক্রিয়ায়াং কথমিত্যা- 

কাজ্জায়াং বিধায়কঃ*। যে বিধিতে, কি নিমিত্ত ক্রিয়া করা 
হইতেছে ইহা জ্রানিবার জন্য আপনা হইতে আকাঙ্া হয়, 
তাহাকে অঙ্গবিধি বলে। এই অঙ্জবিধি কাল, দেশ এবং কর্তার 
বোধক মাত্র, এজন্য ইহা অনিয়ত) *অঙ্গবিধিস্ব কালদেশ- 
কত্রণাদিবোধকতয়! অনিয়ত এব*। ফল কথা, অঙ্গবিধিমাত্রেই 
প্রধান বিধির উপকারক অর্থাৎ মূলকর্শের সহায়। যেমন 

' অগ্নিহোত্র যাগে "্রীহিভির্যজেত" ত্রীহি বারা যাঁগ করিবে, প্রা 
জুহোতি” দধি দ্বারা হোম করিবে ইত্যাদি। আমবাস্তর ক্রিয়াগুলি 
অঙ্গঘাগ বা অঙ্গবিধি। অঙ্গবিধিও প্রধান বিধির স্ঠায় অপূর্ব, 
নিয়ম ও পরিসংখ্যাভেদে তিন প্রকার। ক্রমশঃ উদাহরণ, 
“শারদ: পৃজায়ামষ্টম্যামুপবসেৎ” মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে, 
এটা দুর্গাপূজার অঙ্গ বলিয়া অঙ্গবিধি এবং ইহা এতদস্তশাস্ত, 

কোন মতেই নিষিদ্ধ হইতে 
পারে না, স্তরাং অবস্তুকর্তব্য বলিয়া অপূর্ববিধি। পশ্রান্ে 

তুপ্জীত পিত্সেবিতম্” আ্রাদ্বপেষ ভোজন করিবে, এখানে শ্রান্ধ- 
শেষ ভোজন সন্বন্ধে ইচ্ছানুসরে কখন ব্যাধাত ঘুটিতে পাঁরে, 

অতএব কারণ বশতঃ একপক্ষে অগ্রাণ্ডি ঘটায় নিয়মবিধি হইল । 
পৃদ্ধিশ্রান্ধে প্রাতরামস্ত্রিতান্ বিপ্রান্* বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে প্রাতঃকালে 
বিপ্রদিগকে আমন্ত্রণ করিবে, এটী পরিসংখ্যাবিধি, কেনন1 এখানে 

বিহিত প্রাতঃকালের নিমগ্রণ অথবা পার্বণ শ্রান্ধের টায় তৎ 

পূর্বিবসীয় সায়ংকালের নিমন্ত্রণ এ উভয়েরই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্তি 

হইতে পারে। একারণ প্রধান ও অঙ্গবিধির অস্তর্গিত অপূর্ব, 
নিয়ম ও পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,-- 

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্ত নিয়মঃ পাক্ষিকে নতি। 

তত্র চান্তাত্র চ প্রান্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে ॥” (বিধিরসায়ন ) 
কোন কোন মতে সিদ্ধরূপ ও ক্রিয়ারপভেদে অঙ্জবিধি ছুই 

ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দ্রব্য ও সংখ্যা প্রভৃতি সিদ্ধরূপ; 
অবশিষ্ট ক্রিয়ারূপ। ক্রিয়ারূপ অঙ্গ দ্বিবিধ। সন্নিপতোপকারক 

ও আরাছরপকারক। সিদ্ধরূপ অঙ্গের (দ্রব্যাদির ) উদ্দেশে যে 

ক্রিয়ার বিধান, তাহা সন্নিপত্যোপকারক। দত্রীহীন্ অবহস্তি” 
“সোমমভিযুণোতি* ইত্যাদি বাক্যে ত্রীহি ও সোমদ্রুব্যে অবঘাত 
ও অভিষব ক্রিয়ার বিধান। যে স্থলে অঙ্গবিধির দ্রবাদির 
উদ্দেশ দৃষ্ট হয় না অথচ ক্রিয়ার বিধান আছে, তথায় সেই অঙ্গ 
আরাছুপকারক। পূর্বোক্ত সন্নিপত্যোপকারক কর্মগুলি প্রধান 
কর্মের উপকারক এবং প্রধান কর্ম তাহার উপকাধ্য। এই 

উপকারক উপকাধ্য ভাব বাক্যগম্য, প্রমাণাস্তরগম্য নহে। 

শেষোক্ত আরাহুপকারক কর্ধের সহিত প্রধান কর্মের উপকার্ধ্য 
উপকারক ভাব যাহা আছে, তাহা প্রকরণান্সারে উন্নেয়। 

[ মীমাংসা দেখ | 
উল্লিখিত প্রধান ও অঙ্গবিধির অন্য প্রকারে প্রবিভাগ পরি- 

ৃষ্ট হয়। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, প্রয়োগ ও অধিকার । ইহার 

মধ্যে উৎপত্তি ও অধিকার প্রধান বিধির এবং বিনিয়োগ অঙ্গ" 

বিধির অন্তভূতি। পকর্মস্বরূপমাত্রবোধকবিধিরুৎপর্তিবিধিঃ” 
যাহ! কেবলমাত্র কর্তব্য কর্মের বোধক, তাহাই উৎ্পত্তিবিধি। 
যেমন “অগ্নিহোত্রং স্কুহোতি” “অগ্নিহোত্রহোমেনেষ্টং ভাবয়ে- 
দিত্যত্র বিধৌ কর্মণঃ করণতবেনান্বয়ঃ অগ্নিহোত্রহোম দ্বারা অভী- 

প্ত ফলোৎপাদন করিবে, এই উক্তি দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম 

করিতে হইবে এইমাত্র বোধ হইল) কিন্তু তাহাতে কি ফলের 
উৎপত্তি হইবে তাদ্বষয়ক কোন উপলব্ধি হইল না, একারণ উহ! 
উৎপত্তি বিধি। “কর্্মসন্তফলসাম্যবোধকো! বিধিরধিকারবিধিঃ” 

কর্শজন্ত ফলভোগিতার অববোধক বিধির নাম অধিকার বিধি | 



বিধি 
এ সি আপা পপ পপ সপ পাপ আআ পিপিপি পাশ শসা 

যেমন "ম্বর্গকামো! যজেত” স্র্গকামী হইয়া যাগ করিবে, এস্থলে 
স্বর্গ উদ্দেশে যাগকারীর ক্রিয়াজন্ত ফলতোকৃত্ব প্রতিপর হইতেছে, 

অতএব ইহা অধিকারবিধি। অঙ্গ প্রধানসম্বন্ববোধকে! বিধি- 
বিনিয়োগবিধিঃ” যাহা অঙ্গ কর্শের বিধায়ক তাহা বিনিয়োগ 

বিধি। যেমন "ত্রীহিভিরঁজেত” ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে, 
সদা জুহোতি” দধি দ্বারা হোম করিবে, এই সকল ক্রিয়াপ্রধান 
অগ্নিহোঞ্র যাগের অঙ্গ বলিয়া বিহিত হওয়ায় উহার! বিনিয়োগ 

বিধি মধ্যে নির্দিষ্ট । “অঙানাং ক্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ” 

যে ক্রমে বা যে পদ্ধতিতে সাল প্রধান যাগাদির কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, 

তাহা প্রয়োগবিধি, অর্থাৎ অঙ্গসমূহের মধ্যে কিরূপ ভাবে কোন্ 

কাধ্যের পর কোন্ কাঁ্য করিতে হইবে, তাহা প্রস্নোগবিধি দ্বার! 
বিজ্ঞাপিত হয়। 

স্তায়মতে বিধির লক্ষণ এই,-_ 

৭প্রবৃত্তিঃ কৃতিরেবাত্র সা চেচ্ছাতো যতশ্চ সা। 
তজ্জ্ঞানং বিষয়স্তস্ত বিধিস্তজ্জ্ঞাপকোহথবা! ॥” (কুনুমাঞ্জলি) 

“বিধিজন্ক্ঞানাঁৎ প্ররবৃত্তিদূন্ঠিতে সা ইচ্ছাতঃ চিকীর্যাতঃ, 

চিকীর্যা চ কৃতিসাধ্যত্বেষ্টসাধনত্বজ্ঞানাৎ তজ্জ্ঞানস্ত বিষয়ঃ কার্য্যত্বং 
ইষ্টসধনত্বঞ্চ বিধিরিতি প্রাটীনমতম্। স্বমতমাঁহ তজ্জ্ঞাঁপকো- 

হ্থবেতি ইঞ্টসাদনত্বানুমাপকাপ্তাভিপ্রায়ো বিধিপ্রত্যয়ার্থঃ ৷” 
(হরিদাস ) 

বিধিবাক্য শুনিয়া প্রথমতঃ মনে হয় যে, ইহা! কৃতিসাধ্য 

অর্থাৎ যত্ব করিলে করা যাইতে-পাঁরে এবং তাহ! দ্বারা অভীষ্ট 

ফুলপ্রাপ্তিরও বিশেষ সম্ভবনা ; এই জ্তীন হওয়ায় সেই সেই 

বিধি বিহিত কাধ্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে । এই জ্ঞানের বিষয় * 

যেটা অর্থাৎ কার্ধ্যত্ব ও ইঞ্টসাধনত্ব, সেইটাই বিধি। এটা 

প্রাচীন মত। স্বীয় মতে এ ইষ্ট সাধনতার জ্ঞাপক আপ্ত 
বাক্যকে বিধি বলিয়! নির্দেশ করা হয়। 

গদাঁধর ভট্টাচার্য্য নিজে এবং মীমাংসক মতে বিধির স্বরূপ 

মাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা এই, 
*আশ্রয়ত্বসঘ্বন্বেন প্রত্যয়োপস্থাপিতেষ্টসাধনত্বাদ্থিতস্বার্থপর- 

পদধটিতবাক্যত্বং বিধিত্বম।” মীমাংসকমতে,_“ইষ্টসাধনত্বং 

রুতিসাধ্যত্ব্ পৃথকৃবিধ্যর্থঃ।” ( গদাধর ) 

ষে বাক্যে লিঙাদি প্রত্যয় দ্বারা আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে উপস্থাপিত 

বং ইঠ্টসাধনযুক্ত ও স্বার্থপর (স্বীয় অর্থব্যগ্রক ) পদ বিদ্কমান 

থাকে, তাহাই বিধি । যেমন পন্বর্গকামে! যজেত” এথানে যজ২০ 

যাগ করা ; লিউ, বা “ঈত” প্রত্যয় _ করণাশ্রয়, কৃত্যাশ্রয়, চেষ্টা 

বা যত্বণীল, উভয়ের যোগে অর্থাৎ যেজেত”- যাগকরপাশ্রর, 

যাগ কর! রূপ কার্যের প্রতি যত্বশীল। এখানে স্বর্গকাম ব্যপ্তিই 

* *চিকীর্ধ। কৃতিদাধ্যত্বহেতুথী বিষয়! ঘিধিঃ।” ( শবাশ* ) 

সু) 

[ ৬১৩ ] বিধিদৃষট 
যাগকরণাশ্রয়, অতএব প্রত্যয় ছারা এ পদ আশ্রয়ত্ব সন্বন্ধেই 
উপস্থাপিত হইল। এবং উহা "ন্বর্গং কাময়তে* স্বর্গ কামনা 

করিতেছে, এই বুৎ্পত্তি হ্থারা স্বীয় স্বীয় অর্থগ্রকাশফ ও স্বর্গ- 
প্রাপ্তিরূপ ইষ্টপাধনতা যুক্ত হইতেছে। সুতরাং "ন্বর্গকামো 

যজেত” এটী একটী বিধিবাক্য। মীমাংসকাদির মতে ইষ্ট. 
সাধনতা ও কৃতি (যত্ব) সাধ্যত্ব, পৃথক পৃথক বিধি বলির 

নির্দিষ্ট হয়। যেমন পস্বর্গকামে! যজেত” অর্থাৎ শ্বর্গকামী হইবে 

ও যাগ করিবে, এই হ্বিবিধ বিধি। 

১৪ ধাগোপদেশক গ্রন্থ, যে গ্রন্থে যাগধজ্ঞা্দির বিষয় বিশেষ- 

রূপে লিখিত আছে। ১৫ অনুষ্ঠান। ১৬ নিয়ম। 

ব্যাপার। ১৮ আচার । ১৯ যজ্ঞ। ২* কল্পনা । ২১ বাক্য। 

২২ অর্থালঙ্কারভেদ। *সিদ্ধন্তৈব বিধানং যত তাঁমাহ্িধ্য- 

লঙ্কৃতিম্।* (৮) কোন স্থানে সিদ্ধ বিষয়ের পুনর্বধার বিধাম 

কর! হইলে তথায় বিধি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ,-_ 

“পঞ্চমোদঞ্চনে কালে কোকিল; কোকিলোহভবৎ ।” 

১৭ 

বিধিকর (ব্রি) করোতীতি ক্ৃ-অচ,, বিপেঃ কন: । বিধিকারক, 
বিধিরুৎ, বিধানকর্তা | যিনি বিধি প্রণয়ন করেন। 

"সর্ব্বে হামী বিধিকরাস্তব সবধায়ো 

ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ নচোদ্িজন্তঃ।” (ভাগবত ৭৯1১৩) 

'বিধিকরান্তননিয়োগকর্তারঃ' (স্বামী) 

বিধিকৃৎ (ত্রি) বিধিং করোতীতি কৃ-ক্িপতুগাগমঃ | বিধি- 

কারক, বিধানকারক। 

বিধিজ্ঞ (ব্রি) বিধিং জানাতীতি-চ্ঞা-ক। বিধিদশী, শাল্স্ত, মিনি 
বিধান অবগত আছেন। 

বিধিত্ব (ক্লী) বিধের্ভাবঃ ত্ব। বিধির ভাব বা ধর্ম, বিধান । 

বিধিৎসা (নত) বিধাতুমিচ্ছা বি-ধা-সন্-বিধিৎস-অচ-টাপ,। 

বিধান করিবার ইচ্ছা, বিধান-গ্রণয়ন করিবার অভিলাষ। 

বিধিৎস্থ (রবি) বিধাতুমিচ্ছুঃ বি-ধা-সন্ বিধিৎস সনস্তাৎ উ। 
বিধান করিতে ইচ্ছুক। 

“তত্তে হনভিষ্টমিব সন্নিধেবিধিৎসো; 

ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিতিকদ্ক'তারে:।” (ভোগবত ৩1১৬।২৪) 

বিধিদশিন্ (ব্রি) বিধিং টং শীলমন্য দৃশ-ণিনি। সদন্ত | যদি 

১৫৪ 

কাধ্যে একজন সদচ্ভ নিধুক্ত করিতে হয়, হোতা আচাধ্য 

প্রভৃতি যাগক্রিয়া যথাবিধি করিতেছেন ফি না, সদস্য তাহা 

নিরূপণ করিবেন। সদস্ত ঘাহার ভ্রম দেখিবেন, তিনি তাহা 

সংশোধন করিয়া যথাবিধি কাধ্যের উপদেশ দিবেন। শান্ত, 

বিধানবেত্া । 

বিধিদৃষ্ট (তি) বিধিনা দৃষ্ঃ। শাল্লবিহিত, শান্সে মন্ত্র ও জদযা- 

দির ষেবিধান আছে, তদ্যুক্ত। 



বিধু 

"অফলাকাজ্কিভিব্ঞে! বিধিনৃষ্টো য ইজ্যতে। 

যষ্টবামেবেতি মনঃ সমাধায় সসাত্বিকঃ ॥৮ (গীতা ১৭1১৯) 

শান্ষ্ট, শাস্ত্রানুসারে কৃতযজ্ঞাদি। 

বিধিদেশক (পুং ) বিধিং দিশতীতি দিশ-ঘ,ল্। বিধিদশী, সদস্ত। 

শান্ত্রজ্ঞ। (শব্দরত্াৎ ) 

বিধিপুত্র (পুং) বিধেঃ পুতঃ। বিধির পুর, ব্রহ্গার পুত্র, 

লারদ। 

বিধিপূর্বক (ব্রি) বিধিঃ পূর্বে যস্ত কন্। বিধি অনুসারে যাহা 

কৃত, নিয়মপুর্ব্বক, বিধানামু সারে । 

প্কৃতোপনয়নস্তান্ত ব্রতাদেশন মিষ্যতে | 

্রহ্মণো গ্রহণঞৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৮ (মন্থ ২১৭৩ ) 

বিধিষজ্ঞ (পুং) বিধিবোধিত যজ্ঞ, দর্শপৌর্ঘমাসাদি যজ্ঞ । 

*বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্জো বিশিষ্টো দশভিণ্তগৈ2 1৮ (মনু ২৮৫) 

“বিধিষজ্ঞঃ বিধিবিষয়ো! যক্ঞঃ দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ” ( কুল্প.ক ) 
বিধিযোগ (পুং ) বিধের্ষোগঃ।  বিধানাম্রূপ, বিধি অনুসারে । 

"সন্তুয় স্বানি কর্্মাণি কুর্বস্তিরিহ মানবৈঃ। 
অনেন বিধিযোগেন কর্তব্যাংশপ্রকল্পনা ॥” (মনু ৮২১১) 

'বিধিবৈদিকো ইর্ঘস্তৎ প্রসিস্কা ব্যবস্থা বিধিযোগঃ বৈদিক্যা 

ষজ্ঞগতায়] ব্যবস্থায় |” ( মেধাতিথি ) 

বিধিব (অব্য) বিধি ইবার্থে-বতি। যথাবিধি, যথাশাক্, বিধি- 

অনুপারে। বিধিবিধানান্থসারে | 

“সন্ধ্যামুপান্ত বিধিবৎ বিল্বপত্রাণু[পার্জয়েৎ।” 

( শিবরাব্রিব্রতকথ! ) 

বিধিবধু (তরী) বিবে্বধূঃ। বিধির স্ত্রী, ব্রহ্মার ভার্ষ্যা, সরস্বতী । 

বিধিবদ্ধ (ত্রি) বিধিনা বন্ধঃ। বিধিদ্বারা বন্ধ, নিয়মবদ্ধ, বিধিরূপে 

প্রচলিত। 

বিধিবিৎ (ব্রি) বিধিং বেত্তি বিধি-বিদ-ক্ষিপ,। বিপিজ্ঞ, শাস্তজ্ঞ, 

বিপিদর্শী, যিনি বিণিসমুহ জানেন। 

বিধিবোধিত (তরি) বিধিনা বোধিতঃ। বিধানোক, শাস্তরসম্মত। 
বিধিশাস্ত্র ক্লৌ) বিধিরূপং শাস্ত্ং। ১ ব্যবহারশান্ত্, আইন। 

২ স্বৃতিশান্ত্। 

বিধিসেধ (পুং) দিপঘঞ৬ সেধ, বিধিশ্চ সেধশ্চ! বিধি ও 

নিষেধ। 

*্প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্বা বিধিসেধত£ | 

নৈগুণায্থা রম্যস্তে ম্্ গুণানুকথনে হরে ॥৮ (ভাগবত ২।১!৭) 

“বিধিসেধতঃ বিধিনিষেধাভ্যাং' (স্বামী) 

বিধিলার (পুং ) রাজভেদ, বিশ্বিসার। (ভাগবত ১২১৫) 

বিধু (পুং) বিধ্যতি অস্থরানিতি ব্যধ-কু। ৯ বিষুঃ!। ২ কপূর 

(মোঁদনী) ও ত্রঙ্ষা। (শবারত্বা") ৪ রাক্ষ। & আয়ুধ। 

৬ বামু। ( সংক্ষিগুসারউণা” ) বিধ্যতি বিরহিণং বিধ্যতে বাহু- 
নেতি বা বাধ-তাড়ে ( পৃ-ভিদি ব্যধীতি। উণ্ ১/২৪) ইতি কু। 

৭ চন্দ্র 
“পিকবিধুন্তব হস্তি সমং তমস্তমপি চন্দ্রবিরোধিকুহ্রবঃ 1. 
তছুভয়োরনিশং হি বিরোধিতা কথমহং সমতামমতাঁপনে ॥” 

(তরি) ৮কর্তী। বিধুং দদ্রাণং সমনে বছুনাং” ( খক্ 

১০।৫৫।৫ ) *বিধুং বিধাতারং সর্ব্ত যুদ্ধাদেঃ কর্তারং বিপুর্কো- 
দধাতিঃ করোত্যর্থঃ, (সায়ণ ) ৯ পাপক্ষালন। ১০ জলন্নান । 

বিধুক্রান্ত (পুং) সঙ্গীতের তাঁলবিশেষ। ইহাতে লয়ের ব্যাপ্ডি- 

কালের তারতম্য আছে । সেঙ্গীতরত্বাকর) [রথক্রাস্ত দেখ ।] 

বিধুগ্রাম, চট্টলের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
( ভবিষ্যব্রহ্মথণ ১৫ ৪৯) 

বিধুত (ত্রি)বি-ধুক্ত। ৯ত্যক্জ। ২ কম্পিত। 
বিধুতি (ভ্ত্ী) বি-ধুংক্তি। ১ কম্পন । ২ নিরাক্কৃতি, নিরাকরণ। 

“্যশ্মিন্িদং সদসদাত্মতয়! বিভাতি 

মায়াবিবেকবিধুতিশ্রজিবাহিবুদ্ধিঃ |” ( ভাগবত ৪1২২।৩৭ ) 
বিধুদিন (ক্লী) বিধোর্ধিনং। চন্দ্রের দিন, সোমবার। 

বিধুনন (ক্লী) বিশুশিচ, লু্-ছক্ চ পৃষোদরাধিত্বাৎ হস্ব£। 

কম্পন। (জটাধর ) 

বিধুনা, যুক্তপ্রদেশের এভাবা জেলার অন্তর্গত একটা গণ্াম- 
বিধুনা! তহশীলের সদর। রিন্দ নদীতীরে অবস্থিত। গ্রামের 
১ মাইল দূরে নদীর উপর একটা সেতু আছে। ইই্ইত্ডিয়া 

রেলপথের আচালদা ষ্টেদন হইতে গ্রাম পধ্যস্ত একটা পুলবাধ! 

পাঁকারাস্তা দিয়া এখানকার বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এখানে 

একটা প্রাচীন হুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
বিধুস্তদ (পুং) বিধুং তুদতি গীড়য়তীতি বিধু-তুদ (বিধ্যরুসোস্তদঃ 

পা ৩।২।৩৫ ) ইতি খস্-মুম্। রাহু। 

“নীতিরাপদি ষদগম্যঃ পরস্তন্নানিনে। হিয়ে । 

বিধুবিধুস্বদন্তেব পূরণস্তস্তোৎসবায় সঃ ॥” (মাঘ ২৬১) 
বিধুপপ্জার (পুং) বিধোঃ পঞ্জর ইব তংসাদৃষ্তাৎ। খড়গ, খাড়া ॥ 

বিধুপ্রিয়। (ত্ত্রী) বিধোশচন্স্ত প্রিয়া। চন্দ্রপত্থী। চনে স্তরী। 
বিধুর (ক্লী) বিগতাধূর্ভারে যন্মাৎ, সমাসে অ। ১ প্রবিশ্লেষ। 

২ কৈবল্য। ৩ প্রত্যবায়। ৪ কষ্ট। 

"বিধুরং প্রত্যবায়ে স্তাৎ কষ্টবিশ্লেষয়োরপি।” 
( কিরাতটাকা ২।৭, মল্লিনাথধূত বৈজয়্তী ) 

(তি) বিগতা৷ ধুঃ কার্ধযভারো যন্মাৎ। ৫ বিকল, অসমর্থ 

( মেদিনী )৬ বিযুক্ত। ৭বিম্ু। (পুং)৮ শত্র। 

বিধুরতা বিধুরত্ব (ত্ত্রী) বিধুর-তল্টাপ্। বিধুরের ভাব 
ক্লেশ। - 



বিধ্বৃতি 

বিধুর| (ভ্্রী) বিধুর-টাপ্। ১ রসালা। ২ কর্ণপৃষ্ঠের অধঃস্থিত 
উত্ধজ ব্রমর্পান্থয়। প্জুর্দমন্্রীণি চতশ্রো! ধমন্ঠোহষ্টৌ মাতৃক! দ্ধে 
রুকাটিকে দ্বে বিধুরে” ( সুশ্রুত ৩৬ ) 

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, কর্ণদবয়ের পশ্চাৎদিকের নিয়ে 
অর্ধাঙ্গুলপরিমিত বিধুর নামক ছইটা স্সাযুমন্্ আছে, এই মর্ম 

বৈকল্যকর, ইহা আহত হইলে বাধিধ্য অর্থাৎ শ্ববণশক্তির 
হাস হয়। 

"বিধুরে কর্ণপৃষ্ঠতোহধঃ সংশ্রিতে কিঞ্িনিয়াকারে দ্ধে স্বাযু- 

[ ৬১৫ ] 
পপ জা ০ ্ 

৭ ব্য পর ০, পপ ৮৯ চে রি ০ 

বিধেয়াবিমর্ষ 

ভাগবতে লিখিত আছে যে, দেবতা সকল বিধৃতির তনয়; 

এইজন্য তাহাদের নাম বৈধৃতয়। কালে বেদ নষ্ট হইলে তাহার! 
নিজ তেঞোবল ধারণ করিয়াছিলেন । 

"দেবা বৈধৃতয়ে। নাম বিধৃতেম্তনয়া নৃপ। 
নষ্টাঃ কালেন ধৈর্বেদ। বিধৃতাঃ স্বেন তেজস! ॥* 

( ভাগবত ৮১২৯) 

৩ হুর্য্যবংশীয় বাজভেদ, বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ | 

( ভাগবত ৯১২৩) 

মরশণী অর্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। ভত্র বাধিধ্যং।” (ভাবপ্র” )। বিধুষ্টি : স্বী) প্রণালী। ব্যবস্থিত নিয়মাদি। 
৩ কাতরা, ক্রিষ্টা। 

বিধুরিতা (ব্রি) বিধুর তারকাদিত্যা্দিতচ১। বিরহবিহ্বলা। 

বিরহকাতর। টি 

বিধুরীকৃত (তরি) নিম্পিষ্ট। 

বিধুলি, বিদ্ধ্যপাদমূলন্ এক্টী গ্রাম। (ভবিষ্যব্রক্গথণ ৮।৬৪ ) 

বিধুবন (লী) বিশুনুষট কুটাদিত্বাৎ সাধু। কম্পন। ( অমর) | 

বিধৃত (ব্রি) বিধৃক্ত। ১ কম্পিত। ২ত্যক্ত। (হেম) 

"যোগং যোগবিদাং বিবৃতবিবিধব্যাসঙ্গশুদ্ধাশয়- 
প্রাদুভ্ তন্ধারস প্রস্থমরধ্যানাম্পদাধ্যাপিতাম্ ॥” 

( মহাগণপতিস্তোত্র ১) 

৩ দুরীক্কৃত, অপসারিত । ৪ নিঃসারিত। 

বিধৃতি (স্ত্রী) বি-ধূ-ক্তিন্। কম্পন । 

বিধূনন (ক্লী) বি-ধু-ণিচল্যুট। কম্পন, পর্যায়_বিধুবন, 

বিধুনন। (শব্দরত্ধা ) 
“কেশস্তনধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেখপ সন্ত্রমাৎ। 

প্রাঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্ ॥” (সাহিত্যদ ৩।১৪২) 

বিধূপ (তরি) ধুপরহিত। (মার্কপু* ৫১:১০৫) 

বিধূম (ত্রি) বিগতো। ধূমো যম্মাৎ্। ধুমরহিত, ধৃমশূন্ত । 

বিধৃত্র (ত্রি) ধূসর ৰর্ণ। 

প্যুধি তুরগরঞজোবিধৃম্মবিষক্ কচলুলিত ্ রমবাধ্যলন্কতান্তে ৷ 

( ভাগবত ১/৯ ৬৪) এবধুমাঃ ধূসরাঃ' ( স্বামী ) 

বিধূরত। (জ্ত্রী) বিধূরস্ত ভাবঃ তল্ংটাপ্। বিধুরত, বিধুরের 

ভাব বা ধর্ম। 

বিধৃত ( ক্লী) বি-ধৃ-। বিশেষরূপে হৃত, অবলঘ্িত, আক্রান্ত । 

“অথাবকৃধ্য বিস্বুত্ং লোষ্টকা্টতৃণাদিনা । 
উদন্তবাসা উত্তিষ্ঠোদ্দ ঢং বিধৃতমেহনঃ ॥" ( আহ্িকতন্ব) 

বিধৃতি (স্ত্রী) বি-ধুক্তিন্। ১ বিধারণ। “বাচোবিধৃতিমপ্রিং 

এাধুজং ম্বাহ” ( শুরুষজুণ ১১1৬৬ ) €বধৃতিং বিধারণং' ( মহীধর) 

২ দেবতা।। দবিধৃতিং নাভ্যান্থতং" (শুল্ক ২৫1৯) “বিষুঁতিং 

দেবতাং ( মহীধর ) 

( শাহ্ধা” প্রো” ৮২৪।১৩) 

বিধেয় (ক্রি) বি-ধা (আচে! য্। পা ৩১৯৭) ইতি য ( ঈৎ- 

যতি । পা ৬৪।৬৫ ) ইতি অতি ঈৎ। ১ বিধানধোগ্য, বিধান 

করিতে সমর্থ। ২ বাকাস্থ, বচনস্থ, পর্যায় বিনকগ্রাহী, বচনে 

স্থিত, আশ্রব। (অমর) 

“কৃর্ণোহমাত্যঃ.ঝুশলী তাত কশ্চিৎ স্ুযোধনে! যন্ত মন্দে। বিধেয়ঃ” 

( ভারত ৫২৩১৩) 

৩ বিবি জন্য বোধবিষয়, বিধি দ্বারা বোধ্য, যাহা বিধি দ্বারা 

জানা যায়। 

“অন্থুবাছ্ধমনুজ্জা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। 
ন হালব্ধাম্প্থং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৮(একাদশীতত্ব) 

৪ কর্তব্য, উচিত। ৫ অধীন, বশ্ঠ, বাধ্য। 

*সনিবেশ্ঠ সচিব্ষেতঃপরং স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোইভবৎ ।”রঘু ১৯৪) 

৬ উদ্দেশ্য প্রকারতারূপে জ্ঞেয়মান বিলক্ষণ বিষয়তাযুক্ত 

পদীর্থ। পপর্বতো বহিমান্” এইস্থলে বহ্ছি বিধেয়। 

বিধেয়তা (স্ত্রী) বিধেযন্ত ভাবঃ বিধেয়-তল্তটাপ্। বিধেয়ত, 

বিধিজন্ত বোধবিষয়্ত্ব, বিধিজন্ট যে জ্ঞাত তাহার বিষয়তা। 

রহ্গবধাদিযু পাপসা নিষিদ্ধতয়োপযুক্তত্রাঙ্মণাপিগানে 

দ্ৈগ্ুণ্যং তথা গঙ্গাঙ্গানাদিধু পুণাস্য বিবেয়তাবচ্ছেদকগঙগ [দি- 

স্নানে দ্বৈপগুণ্যং |” ( প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 

২ বিধেযের ভাব বা ধর্ম, অদীনতা।। 

“পরবানর্৫থসংসিদ্ধ নীচবৃত্তিরপ ূপঃ। 

অবিধেয়েন্দ্িয়ঃ পুংসাং গৌরিটৈতি বিধেয়তাম্॥” 

(কিরাত ১১৩৩) 

বিধেয়ত্ব (ক্লী) বিধেয়-ভাবে ত্ব। বিধেয়তা, বিধেয়ের ভাব 

বা ধর্শা। 
বিধেষ্াত্মা! (পুং) বিষু । (ভারত ১৩/১৪৯।৭৯ ) 

বিধেয়াবিমর্ষ (পুং) বিধেযস্ত অবিমর্ষো যত্তর। কাব্যের দোষ 
তেদ। যেন্থলে বিধেয়াংশ প্রধানরূপে নির্দিষ্ট হয় না, তথায় 
এই দোষ হয়। এই দোষ বাক্যগত দোষ। | 



বিধেয়িতা (ত্ত্রী ) বিধেয়তা, বিষেয়ত্ব। ( কাম” নীতি ৯৯৭) 

বিধ্বাপন (তরি) ১ অগ্রিনংযোজক । ২ বিকীরণ। 

( বাগৃভট ১৭১২) 

বিধ্য (ত্রি) বেধনঘোগ্য । ছিগ্ক। 

বিধ্যপরাধ (পুং) বিধিভ্রষ্ট। ( আশ্বলায়ন শ্রোত” ৩।১০।১) 

বিধ্যপাশ্রয় - (পুং) পরিষ্কারদূপে যে লিখিত বিধির অনুসরণ 

করিয়াছে । (ভরত নাট্যশান্ত্র ১৯৪) 

২ বিধির আশ্রয়কারী। 

বিধ্যাভাস ( পুং) অর্থালঙ্কারভেদ । লক্ষণ_- 

গঅনিউহ্ তথার্থন্ত বিধ্যাভাসঃ পরো যতঃ। 

তথেতি বিশেষ প্রতিপত্তয়ে ।” মোহিত্যদ” ১০৭১৫) 

ফেস্ুলে বিশেষ অনি সম্ভাবনায়, অনিচ্ছাসত্বে বিধির করন! 

ক্র! হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। উদ্বাহরণ-- 

প্ঠাঙ্ছ গচ্ছসি চেত কাস্ত ! পম্থানঃ সন্ত তে শিবাঃ। 

মমাপি জন্ম তত্রৈব ভূয়াগ্ত্র গতো ভবান্ ॥ 
( সাহিত্যদ” ১০ পরি”) 

বিধ্বংস (পুং) বি-ধবংস-ঘএঞ১। ১ বিনাশ। 

“হরিতে রোগোইমুতাপঃ শস্তানামীতিভিশ্চ বিধবংস 1” 

( তিথ্যাদিতত্ব) 

২ উপকার । 

“বিধায় বিধবংসমনা ত্মনীনং শমৈকবৃত্রের্ভবতশ্ছলেন |» 
(কিরাত ৩১৬) 

বিধ্বংনক (ত্রি) ১ অপকারক। ২ অপমানকারী। ৩ ধ্বংসকারী। 

বিধবংসন (ত্বি) ১ ধ্বংসকারী, নাশকারী। 

“ভাগবতঃ কর্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণগুণবিবরণচরণা রবিশ- 

যুগলং মনসা! বিদধৎ।” ( ভাগবত ৫1৯৩ ) 

“ক্মবন্ধবিধবংসনং শ্রবণং ল্লরণং গুণানাং বিবরণং কথনঞ্চ 

যস্ত তৎ ভগবতশ্চরগারবিন্দযুগলং ।” (স্বামী) 

২ ধ্বংস, নাশ । ( দিব্যা” ১৮০২৪) 

বিধ্বংসিত (তরি) বি-ধ্বন্স্-ণিচ.ক্ত। 

২ অপকারিত। 

বিধবংসিন্ (তরি) বিধ্বংসয়িতুং শীলমন্ত বি-ধ্বন্স্-ণিনি । ধ্বংস- 

কারী, নাশকারী। 

প্রীন্দরং শ্রুতিকুলজাতিখ্যাতাবনিপালগণপরিধবংপি ।* 

(বুহৎস” ৩২।১৮ ) 

২ অপকারক, শত্র। বিধ্বংসিভুং শীলং যন । ৪ ধ্বংসশীল। 

বিধ্বস্ত (তরি) বি-ধ্বন্স্ক্ত। যাহাকে বিশেষরূপে ধ্বংস করা 
হইয়াছে, বিন । ২ আপকৃত, বাহার অপকার' করা হইয়াছে। 

১ বিনাশিত। 

বিনংশিন্ (ত্রি) বিন,ং শলং যন্ত। বিনাশশীল, যাহার নাশ 
আছে, বিনশ্বর। 

পবিনূর্শিন অস্ত্যায়নায় স্বাহা।” (শুরুষজূঃ ৯২৭) 
“বিনংশিনে বিনাশশীলায় শ্বাহা | (ম্হীধর ) 

বিনঙ্গ স (পুং) স্তোতা, স্ভবকারী, যে স্তুতি করে। 
- প্অস্থশ্মৈ জোষমভবদ্ধিনংগৃসঃ 1” (খক্ ৯৭২৩) 

'বিনং কমনীয়। স্তোত্রং গৃহ্বাতীতি বিনংগৃসং স্তোত। |” (সায়ণ) 
বিনজ্যোতিস্ (ক্রি) উজ্জ্লকান্তি। ২ বিনয় জ্যোতিষের 

প্রামাদিক পাঠ। 

বিনত (তরি) বি-নম্ক্ত। ১ প্রত, প্ররুষ্টরূপে নত, অবনত । 

“সখি ! ছুরবগাহগহনো বিদধানো বিপ্রিয়ং প্রিয়জনেহপি। 
খল ইব ছুলক্ষ্য স্তব বিনতমুখন্োপরি স্থিত: কোপঃ ॥* 

( আর্ধযাসপ্তুশতী ) 
২ ভুগ্, নমিত, বক্র। 

“্শস গুচতুর্দাস্তযঃ প্রলম্বমুণ্ডাননা বিনতপষ্ঠাঃ 

স্বস্থলগ্রীবা ষবমধ্যা দারিতখুরাশ্চ।” ( বৃহতস” ৬১৩) 

৩ শিক্ষিত। 9 সঙ্কৃচিত। 

“বিনতং কচিছুতুতং কচিদ্যাতি শনৈঃ শনৈঃ। 
সলিলেনৈৰ সলিলং কচিদভ্যাহতং পুনঃ ॥* (রামা” ১/৪৩।২৪) 
(পুং) ৫ হ্বনামখাত বানর বিশেষ। 

“গ্রাচীং তাবস্তিরব্যগ্রঃ কপিভিবিনতো যযৌ। 

অপ্রগ্রাহৈরিবাদিত্যো বাজিভিদুরপাতিভিঃ ॥* ( ভট্টি 4৫২) 

৬ বিনীত, ন্। ( পুং) ৭ মহাদেব । 

বিনতক ( পুং) পর্বতভেদ। 
বিনত। [শ্ত্রী। ১ দক্ষ প্রজাপতির কন্তা, কশ্তপের পড়ী, 

গরুড়ের মাতা । 

"ক্রোধ প্রাধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ। 

কদ্রশ্চ মনুজব্যান্্র দক্ষকন্তৈব ভারত ॥” ( ভারত ১/৬৫।১২) 
২ প্রমেহপীড়কাভেদ। প্রমেহরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া 

শরীরে নীলবর্ণের স্থবৃহৎ ক্ফোটক জন্মে, পঁ জাতীয় স্ফোটককে 

বিনতা-পীড়ক৷ বলে। 
“মহতী পীড়কা নীল! পীড়ক! বিনতা স্মৃত| |” সুশ্রুত নি" ৬ অ-) 

ইহার চিকিৎসাদি গ্রমেহরোগ শবে দ্রষ্টব্য । 

বিনতাত্মজ, বিনতানন্দন (পুং) ১ অরুণ। ২ গরুড়। 
বিনতাশ্ব ( পুং ) সছ্যয়ের পুত্র। ( হরিবংশ ) 

(পুং) বিনতায়াঃ সুম্থঃ পুত্রঃ। 

গরুড়। '(জটাধর ) 

বিনতি (ত্ত্রী) ১ বিনয়, নম্রতা, শিষ্টত1, ভদ্রতা । ২ সুশীলতা। 

১ অরুণ। ২ 



' বিনয় [ ৬১৭ ] বিনয়পাল 
"জারির পারা ররর ভাজা রাডার জিরিয়ে রোজ 

৩ নিবারণ। ৪ দমন, শাসন, দও। ৫ শিক্ষা। ৬ পরি- 

শোধ। ৭ অনুনয়। ৮ বিনিয়োগ । 

বিনুতেহ, দিংহল ভ্বীপের রাজধানী কান্দি নগরের উপকণ্ঠস্থিত 
একটী গগুগ্রাম। এখানকার স্ুপ্রসিদ্ধ দাঘোবে শাক্যবুদ্ধের 

বক্ষোস্থি প্রোথিত আছে। এতস্তিম্ন এখানে বৌদ্ধকীর্তির আরও 
অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। 

বিনদ (পুং) বিশেষণ নদতি শবায়তে পত্রকলাদিনেতি নদ্- 

অচ.। বিগ্তাকবৃক্ষ । ( শব্দচ* ) চলিত ছাতিয়ান গাছ। 

বিনদিন. (ব্রি) ১ শব্ষকারী। ২ বজের শবের নায় শব । 

(ভারত বনপর্ ) 

বিনমন (ক্লী ) নত্রীকয়ণ, নোয়ান। (সুশ্রুত সু” ৭ অশ) 

বিনয় [ক] (ক্লী) তগরপুষ্প। (রাজনি") 
বিনয় (পুং) বি-নী-অচ। ১ শিক্ষা। 

*প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণান্তরণাদপি। 

স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতৰঃ ॥* (রঘু ১২৪) 

২ গুণবিশেষ। প্রণতি, বিনম্্রতা। | 

্ঞজিতেন্দ্রিয়ত্ং বিনয়ন্ত কারণং গুণপ্রকর্ষো বিনয়াদবাপ্যতে। 

গুণপ্রকর্ষেণ জনোহমুরজ্যতে জনানুরাগ প্রভবা ছি সম্পদঃ &” 

(উদ্ভট) 

বিনয়গুণ বিস্তা হইতে উৎপন্ন হইয়া সৎপাত্রে গমন করে 

অর্থাৎ বিদ্বান লোৌক বিনয়ী হইলেই তাহাকে সৎপাত্র বলে। 

সংস্বভাবাপন্ন হইলেই ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা! এবং সেই ধন হইতে 
ধঙ্খ ও সুখ হয়। লোকের বিগ্ভা থাকিলেই যে কেবল বিনয় 

স্বয়ং আসিয়! তথায় উপস্থিত হন তাহা নহে, ইহা পৃজ্যতম বৃদ্ধ- 

গণ এবং গুদ্ধাচারী বেদবিদ্ ব্রাঙ্মণদিগের সৎকারে নিয়ত নিযুক্ত 

থাকিয় শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিনীত হইলে 

সমগ্র পৃথিবীকেও বশতাপন্ন করা যায়; এ বিষয়ে কিছুমাত্র 

সন্দেহ নাই; এমন কি রাজ্যতরষ্ট নির্বাসিত ব্যক্তিও বিনয় দ্বারা 

জগদ্বণীভৃত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। আর 

ইহার বিপরীতে অর্থাৎ বিনয়-হীনতা প্রযুক্ত স্বাঙ্গোপাজবল- 

কোষ পরিপূর্ণ বিপুল রাজপরিচ্ছদসমন্থিত রাগ্র্তবর্গকেও ব্াজ্া- 

ভ্ষ্ট হইতে দেখ! গিয়াছে ।* 
 সপ্পীপলপ লাস 

*  “বিদ]। দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্। 

পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্পোতি ধনান্ধন্মন্ততঃ নুখম্ ॥” ( নীতিশান্ত্ ) 

বৃদ্ধাংশ্চ নিতাং সেবেত বিপ্রান্ ব্দেবিদঃ শুঠান্। 

তেত্যে। হি শিক্ষেদ্বিনয়ং বিনীতাত্ম! হি নিত্যশ; ॥ 

সমগ্রাং বশগাং কুরধ্যাৎ পৃথিবীন্লাত্র সংশম্পনঃ।' 

বহযোহবিনয়াদ্ভ্রষ্ট। রাজানঃ সপরিচ্ছদ।। 

বনস্থাশ্চৈৰ রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ।* (অওগপু* ১৮৯ অং) 

. আরা] 

(ব্রি) ৩ বণিক। ৪ ক্ষিপ্ব। ৫ নিভৃত। ৬ বিজিতেন্্িয়। 

( অজয়পাঁল ) বিশেষেণ নয়তি প্রাপয়তীতি বিনয়ঃ | ৭ বিশেষ 
প্রকারে প্রাপক । ৮ পৃথক্ বর্থা। 

“স সংনয়ঃ সবিন়ঃ পুরোহিতঃ সমুষ্টতঃ সযুধি ব্রহ্মণম্পতিঃ” 
( খক্ ২২৪।৯) 

বিনয় সঙ্গতানাং বিবিধং নেতা! পৃথক্ কর্তা ম এব।” ( সায়ণ ) 

(পুং) বিশিষ্টোনকঃ নীতি: বিনয়ং। ৯ দণ্ড, শাস্তি; বিশিষ্ট 

নীতি অবলঘঘনে ইহার বিধান হইয়। থাকে। ইহা পরস্পর 

বিবাদকারীর মধ্যে পূর্বববন্তী অর্থাৎ যে অগ্রে বিবাদের সুচন! 

করিয়াছে, তাহ! হইতে পশ্চা্বর্তী অধিকতর বাক্পারুষ্যোৎ- 

পার্দক হইলেও অর্থাৎ অতান্ত অশ্লীল বাক্যাদি বলিলেও তদপেক্ষা 

তাহার পূর্ববর্তী বিবাদস্থচনাকারকের পক্ষে গুরুতর ভাৰে 

বিহিত হইবে ; অর্থাৎ ন্যনাধিকরূপে উভয়েরই দণ্ড হইবে, 

কেন ন। এরূপ স্থলে ছুই ব্যক্তিই অসৎকাপী। আর যদি উভয়েই 

এক সময়ে বিবাদ আরস্ত করে, তাহ! হইলে ছুইজনেই সমান 

দণ্ডনীয় হইবে ।1 
১* বিনয়ী, বিনয়-( শাস্ত্রজ্ঞান জন্ঠ সংস্কারভেদ ) যুক্ত। 

১১ ইক্দ্িয়-সংযমী, জিন্তেন্ত্রিয়। ১২ বিনতি শব্দার্থ 

[ বিনতি শব্ধ দেখ | 

(স্্িয়াং টাপ.) বিনয়া। ১২ বাট্যালক, বেড়েল!। (মেদিনী) 

বিনয়ক (পুং) বিনায়ক। € মহাভাগ+ ) 

বিনয়কর্ম্মন্ (ক্র) ১ বিনয়বিষ্তা' ৷ ২ শিক্ষা জ্ঞান । 

বিনয়গ্রাহিন, (তরি) বিনয়ং গৃহ্াতীতি বিনয়-গ্রহ-ণিনি । বিধেয়। 

বশ্য। পবিধেয়ে বিনয়গ্রাহী বচনেস্থিত আশ্রবঃ |” ( অমর ) 

বিনয়জ্যোতিস্ (পুং) মুনিভেদ। ( কথাসরি” ৭২1২১) 

বিনয়তা। (ত্র) বিনয়ন্ত ভাবঃ তল্যটাপ,। বিনয়ের ভাব বা 
ধর্ম, বিনয়। 

বিনয়দেব (পুং) একজন প্রাচীন কবি। 

বিনয়ধর (পুং ) পুরোহিত ॥ ( দিব্যা" ২১১৭ ) 

বিনয়ন (ব্রি) ১ বিশেষরূপে নয়ন। ২ বিলিময়। ফিরাইয়৷ আনা। 

বিনয়পত্র (ক্লী) বিনয়্থত্র। 

বিনয়পাল, লোক প্রকাশ নামক গ্রন্থরচয়িতা । 
্ীিপশাপাস্ি | শি পিন 

শ্পশাশীশীশিিনি 

+ "পুর্ববমাক্ষ।রয়েদ্যস্ত নিয়তং হ্যাৎ প দোবভ|কৃ। 

পশ্চদৃঘঃ মোইপ্যসৎকাী পূর্বে তু বিনয়ে! গুরু; ॥ 

পারুষ্যে লাহসে চৈব যুগপৎ সংপ্রধর্তয়ো:। 

বিশেষশ্েম্ন লভ্যেত বিনয়; স্যাৎ নমন্তয়োত &” 

বিনয়! দ£। তৎপূর্ব্বপেক্ষয়। পরশ্যাধিকবাক্পারুয্যোৎপাদকল্ত।পি 

বল্নদগুবিধায়কত্বম্। যুগপৎ সংপ্রবর্তনে তু অধিকদণ্শ্যামিতি।। 

( ব্যবহারতন্থো দ্ধ ত নারদ-বচন ) 

১৫৫ 



বিনয়পিটক [ ৬৯৮ ] বিনয়স্থ 

বিনয়পিটক, আদিবৌদ্শন্ত্রতেদ। আদিবৌদ্বশান্ত্রসমূহ তিন- 

ভাগে বিভক্ত--তাহ! বিনয়, সুত্র ও অভিধর্দ নামে পরিচিত। 

এই ক্রিবিধ শান্তর ব্রিপিটক বা তিনটা পেটার! নামে থ্যাত। অর্থাৎ 

এই তিনটা পেটারার মধ্যে বুদ্ধ ও বুদ্ধের উপদেশমূলক তত্বাদি 

সম্বন্ধে যাহ! কিছু জানিবার আছে, তৎসমুদায়ই সংরক্ষিত । 

বুদ্ধদেব তাহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের কর্তবা অর্থাৎ 

শমণ বা ভিক্ষধর্্সন্বন্ধে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই 
বিনয়পিটকে বর্ণিত হইয়াছে । কিরূপে::বিনয়পিটক সম্কালিত 

হইল, এ সব্ন্ধে নানা বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ কথা পাওয়। যায়-- 

বৃদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের কিছুকাল পরে তাহার প্রধান 

শষ্য মহাকাশ্ঠটপ শুনিলেন যে, শারিপুত্রের মৃত্যুর সহিত 

৮**** ভিক্ষু, মৌদগল্যায়নের মৃত্যুর পর ৭০৪০ ভিক্ষু এবং 

তথাগতের পরিনির্বাণকালে ১৮৯০৪ ভিক্ষু দেহত্যাগ 

করিয়াছেন। এইরূপে প্রধান প্রধান সকল ভিক্ষুই দেহত্যাগ 

করায় তথাগতের উপদিষ্ট বিনয়, স্তর ও মাতৃকা ৰা অভির 

আর কেহ শিক্ষা করেন না। এই কারণ নানালোকেই নানা" 

রূপে দোষারোপ করিতেছে । এই সকল গোলযোগ নিবারণ 

করিবার উদ্দেশ্যে মহাকাশ্ঠপ নির্বশিস্থান কুশিনগরে সকলে 

সমবেত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। কিন্ত এ সময়ে 
স্থবির গবাংপ!ত নির্বাণলাভ করায় কাশ্প স্থির করিলেন যে, 

মগধপতি অজাতশন্র তথাগতের একজন অনুরক্ত ভক্ত। 

রাজগৃহে আমরা সমবেত হইলে তিনি সঙ্ঞের উপযোগী সমস্ত 

আহাধ্য যোগাইতে পারেন। তদনুসারে পঞ্চশত স্থবির 

রাজগৃহের নিকটবত্বী বৈভারশৈলস্থ সত্তপন্নী (সপ্তপর্ণী ) গুহায় 
মিলিত হইলেন । এই মহাসভায় মহাকাশ্ঠপ সভাপতি হইলেন। 
তাহার অনুমতিক্রমে উপালি বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয় প্রকাশ করি- 

লেন। উপালি বুঝাইলেন যে, তিক্ষুদিগের জন্যই ভগবান্ 
বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিনয়ই ভগবানের উপদেশ, 

ইহাই ধর্, ইহাই নিয়ম। পরাজিক, সঙ্বাতিদেশ, দ্ানিয়ত, 

ত্রিংশম্নিসগীয় গ্রায়শ্চিত্ব, বহুশাখীয় ধন্, সপ্তাধিকরণ এই গুলি 

বিশেষ লক্ষ্য। উপসম্পর্দালাত ব৷ সঙ্ৰে প্রবেশের যোগ্যত। 

ও অযোগ্যতা, পাপস্বীকার, নিজ্জনবাস, তিক্ষুর পালনীয় বর্ম ও 

পুজাবিধি বিনয়ে বিধিবদ্ধ । 
উপালি ও আনন্দ, বিনয় ও স্থত্রের প্রবনতা বলিয়৷ নির্দিষ্ট 

হইলেও অপরাপর স্থবিরেরাও ষে বিনয় ও সুত্রসংগ্রহে সাহায্য 

করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইহার পর কালাশোকের রাজ্্যকালে বৈশালীর বলিকারাম 

নামক স্থানে ৭** ভিক্ষু মিলিত হইয়া ২য় বার আর একটা 
সভার আয়োজন করেন। এই সভায় পশ্চিমভারতীয় ও পূর্ব- 

ভারতীয় তিক্ষুদিগের মতে যথেষ্ট মততেদ উপস্থিত হইয়াছিল । 
বৃজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ সকলে বিরক্ত হইয়া দলাদলি আরস্ত করেন। 

যাহ! হউক এই সভাতেও বিনয় সংগৃহীত হইয়াছিল। 
বিরুদ্ধপক্ষ আর একটা মহাসজ্ঘ আহ্বান করেন। উত্ত 

সভায় যে সকল বিষয় গৃহীত হইয়াছিল, এই সভায় তাহার 

অনেক বিষয় খণ্ডন কর! হয়। এই কারণ মহীশামক ও মহা- 

সর্ববান্তিবাদিগণের সঙ্কলিত বিনয়ের সহিত মহাসাজ্বিকর্ধিগের 

বিনয়ের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। 

যাহ! হউক, সম্াট অশোকের সময় বিনয়পিটক যথারীতি 

লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমরা! প্রিয়দর্শীর ভাব্রা-অনুশাসন 

লিপি হইতে জানিতে পারি। ভোটদেশীয় ছুল্বগ্রন্থে চারি- 

প্রকার বিনয়ের উল্লেখ আছে । যথা--বিনয়বস্ত্, বিনয়বিভঙ্গ, 

বিনয়ক্ষুদ্রক ও বিনয়োত্বরগ্রস্থ । এ সমস্ত পালিভাষায় লিখিত । 

ভোটদেশ ও নেপাল হইতে “মহাবস্ত নামে এক সংস্কৃত বৌদ্ধ- 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্র গ্রন্থেব মুখবন্ধের পর “আধ্যমহা- 

সাজ্বিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং মধ্যদেশিকানাং পাঠেন বিনয়- 

পিউকম্ত মহাবস্ত আদি”--অর্থাং মধ্যদেশবাসী লোকোন্তরবাদী 

আধ্্যমহাসাজ্বিকদিগের পাঠার্থ বিনয়পিটকের মহাঁবস্ত আদি। 

এইরূপ লিখিত থাকায় মহাবস্্কেও কেহ কেহ বিনয়পিটকের 
অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, কিন্ত এ গ্রন্থে বিনয়পিটকের 

গ্রতিপাস্ঘ বিষয় বিবৃত না হওয়ায় অনেকে এ গ্রন্থথানি বিনয়- 

পিটকের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না। 

বিনয়মহাদেবী, ত্রিকলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় নরপতি কামার্ণবের 
মহিষী। ইনি বৈছুত্ববংশীয় রাজকন্তা ছিলেন । 

বিনয়বৎ (ত্রি) বিনয় অন্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত ব। ৰিনয়বিশিষ্ট, 

বিনীত। স্ত্রিয়াং ডীষ | বিনয়বতী। 

বিনয়বিজয়, হৈমলবুপ্রক্রিয়াবৃত্তি-প্রণেতা । তেজপালের পুত্র 

ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন। 

বিনয়সাগর, একজন পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম ভীম ও 

গুরুর নাম কল্যাণসাগর। ইনি কচ্ছের ভো'জরাজের জন্ত ভোজ 

ব্যাকরণ রচনা করেন। 

বিনয়সিংহ্, চম্পার অন্তর্গত নয়নী নগরের রাজা । 

( ভবিষ্য ব্রহ্গথ* ৫২1৮৫) 

বিনয়ন্ুন্দর, কিরাতার্জুনীয়প্রদীপিকা-রচগ্মিত! | ইনি বিনয়রারম 
নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

বিনয়সূত্র (ব্লী) বৌদ্ধদিগের বিনয় ও সুব্রবিধি। 

বিনয়হংসমতি, দশবৈকালিক-সতরবৃত্তিরচয়িতা। 
বিনয়স্থ (ত্রি) বিনয়ে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। আজ্ঞাকারী, পর্ধযা্র-- 

বিধেয়, আশ্রব, ব্চনস্থিত, বসু, প্রণেয়। (হেম) 



বিনয়স্থামিনী (স্ত্রী) রাজকুমারীভেদ। ( কথাসরিৎ ২ রা বিনউতেজম, ৫ তি ) বিনষ্ট তেজোবস্ত। । তেঞজোহীন, যাহার 

বিনয়াদিত্য (পুং) কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের নামাস্তরভেদ। তেজ বিনষ্ট হইয়াছে | 

(রাজতরঙ্গিণী 8৫১৬)! বিষ্টি (ত্ত্রী) বি-নশ-ক্িচ। বিনাশ। 

বিনয়াদিত্য, পশ্চিমচালুকাবংশীয় একজন নরপতি। পূর্ণনাম-__ 

বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লপভ। ইনি ৬৯৬ থুষ্টাবে পিতা 

১ম বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আবোহণ করেন। স্বীয় 

বাজ্যকালের একাদশ হুইতে চতুর্দশ বর্ষের মধ্যেই ইনি ২য় 

নরলিংহবন্ম-পরিচালিত পল্লব্দিগকে ও কলত্র, কেরল, হৈহয়, 

বিল, মালব, চোল, পাণ্য প্রভৃতি জাতিকে পদানত করেন 

এবং কাবেব, সিংহল ও পারদিকরাজ তাহার বশতাপন্ন হয়। 

তিনি উত্তরদেশ জয় করিম্ন! সার্বভৌম নরগতিরূপে কীন্তিত 

হইয়াছিলেন। ৭৩৩ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্ার পর তৎপুত্র 

বিজয়াদিত্য রাজ! হন। 

বিনয়াদিত্য, হোয়শলবংশীয় একজন মরপতি | ইনি পশ্চিম- 

চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমার্দিতযর অধীনস্থ সামন্তরূপে কোঙ্কণ প্রদেশ 

এবং ভড়দবযল, তলকাড় ও সাবিমলল জেলার মধ্যবত্তী প্রদেশ 
শাসন করেন। ইনি গঙ্গবংশীয় কোঙ্গনিবর্ধার সমসাময়িক 

ছিলেন। এর সময়ে মহিস্রের গঙ্গবাড়ী জেল! ইহার অর্িকারে 

ছিল। ইনি ১১০* খুষ্টান্ধ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহার 

পত্ভীর নাম কেলেয়লদেবী। 

বিনয়িতৃ (পুং) বিষ্ুু। (ভারত ১৩/১৪৯।৬৮ ) 

বিনয়] (স্ত্রী) বাট্যালক, বেড়েলা । (মেদিনী ) 
বিনয়িন, (ত্রি)ৰি-নী-ইন্। বিনয়যুক্ত, বিনীত, শিষ্ট, নম্র, শান্ত। 

বিনদ্দিনং (ত্রি) ১ সামগানসম্বন্ধীয়। ২ উচ্চ শব্দকারী। 

বিনশন ( (ক্লী) বিনশ্ততি অন্তর্দধাতি সরম্বত্যত্রেতি, বি-নপ-অধি- 
করণে লুট । কুকুক্ষেত্র। 

“ততো৷ বিনশনং গচ্ছেন্িয়তো। নিয়তাশনঃ | 

গচ্ছত্যন্তহিত। যত্র মেরপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥” 

(ভারত ৩৮২১৫) 

বি-নশ ভাবে ল্যুট.। ২ বিনাশ। 

বিনশ্বর (তরি) বি-নশ-বরচ১। অনিত্য, ংসশীল, অচিরস্থায়ী। 

বিনশ্বরতা (তরী) বিনশ্বরস্ত ভাবঃ তল্টাপ,। বিনশ্বরত্ব, 

বিনশ্বরের ভাব বা ধরন, বিনশ্বর, অচিরস্থায়িত্ব, বিনাশশীলতা 

বিনষ্ট (তরি) বি-নশ-স্ত, ততো! যত্বং তন্ত ট। ১ নাশাশ্রয়, ধবংস- 

বিশিষ্ট, নাশপ্রাপ্ত। 

“শিখী বিনষ্ঃ পুরুষে ন নষ্টঃ১ (বিশেষব্যাপ্তিটাকামধুরানাথ ) 
২ পতিত । প্বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতমূযপরতে স্পৃছে 1” 

“বিনষ্টে পতিতে? 1 (দায়ভাগ ) 

৩ মৃত। ৪ গত। € ক্ষয়িত' ৬ অতীত । 

“তব্রাথ শুশ্রবি সুম্দ্িনাষ্টিং 

বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ন্ ॥” ( ভাগবত ৩1১।২১) 

“বিনষ্টিং বিনাশং, (স্বামী) 

বিনস (তরি) বিগতা নাসিকা যন্ত। নাসিকা শবস্ত নসাদেশঃ | 
গতনাসিক, নাসিকাহীন,খাঁদ1। পর্য্যায়-বিগ্র, বিখ,, বিনাশক | 

বিনা (অবায় )বি (বিনঞভ্যাং নানাঞ্চোন সহ। পা! ৫২২৭) 

ইতি ন1। বর্জন, পধ্যা়--পৃথক্, অস্তুরেণ, ধতে,ছিরুক, নান!। 
(অমর) ২ ব্যতিরেক। ৩ অভাব। ব্যাকরণ মতে বিনা শব্দের 

যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 

(পৃথগ, বিনানানাভিস্তৃতীয়ান্ততরহ্তাং। পা ২৩২) 

পৃথক্» বিনা ও নানা শব্দের যোগে দ্বিতীয। তৃতীয়। '9 পঞ্চমী 

বিভক্তি হয়। উদাহরণ দ্বিতীয়া _ 

“বিনাবাতং বিনাবর্ষং বিছ্যুৎপ্রপতনং বিন1। 

বিনা হস্তী কৃতান্দোষান্ কৈনে মৌ পাতিতো দ্রমৌ ॥”(কাশিকা) 
তৃতীয়া--“শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দাবাগ্সিঃ৮ (রঘু ২১৪ ) 

পঞ্চমী--“চিত্রং যথা শ্রয়মূতে স্থাথা দিভ্যো বিনা যথা চ্ছায়া।” 

(সাংখ্যকািকা ৪১) 

বিনাকৃত (ব্রি) বিনা অস্তরেণ কৃতম্। ত্যক্ত। 
বিনাকৃতি (ত্ত্রী) ত্যাগ । ব্যতিরেক। 

বিনাগড়, প্রাচীন নগরতেদ। 

বিনাট (পুং) ১ চর্মনালী। (শতপথব্রা 0৩২৬ ) ২ মগ্যপ। 

বিনাড়িক1 (স্ত্রী) বিগতা নাড়িকা যয়া। দওযষ্টি ভাগাত্ম 
কালভেদ, ১ পল, দণ্ডের ৬০ ভাগের ১ ভাগ। 

প্দশ গুর্ববক্ষরঃ প্রাণঃ ষড়ভিঃ প্রাণৈবিনাড়িকা 1” (সুক্ুত ) 
দৃশটা গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে 

প্রাণ এবং দশ প্রাণে এক বিনাড়িকা কাল হয়। 

বিনাঁড়ী (স্ত্রী) বিনাড়িকা নামক কালভেদ। ( বৃহৎস” ১ অঃ) 

বিনাথ (তরি) বিগতঃ নাথোযগ্ত |  বিগতনাথ, প্রহথরহিত, 

স্বামীরহিত | ( রামায়ণ ৫1৩৫1৪৫ ) 

বিনাঁদিন্ (ত্রি) শব্দকারী। (ভারত ৯ পর্ব) 
বিনাদিত (বি) ১ শবৰ্দিত। ২ পুনক্দ্রিক্ত | ( দিব্যা” ৫৪০১৯) 

বিনাভব ( পুং) বিনা ভূ-অপ,1 ১ বিনাশ। ২ বিরহ। 
“অশ্রিমৈঃ সহ সংবাসঃ প্রিয়ৈশ্চাপি ধিনাভবঃ।” 

( রামায়ণ ২৯৪৪ ) 

বিনাঁভীব (পুং) পৃথকৃত্বহীন। বিয়োগবিহীন। 

বিনাভাবিন্ (ত্রি) ব্যতিরেক ভাবনাকারী। অবিমুক্ত। 



বিনায়কভট্ট 

বিনাভাব্য তত্রি) বিনাভাবধুক্ত | পৃথকৃত্ববিশিষ্ট। 
বিনাম (পুং) বি-নম-ঘঞ্। ১ নতি, বিশেষরূপে নমন । ২ ব্যথা 

দ্বারা শরীর নমন। (ভাবগ্রকাশ ) 

বিনাম! ( দেশজ ) উপানহ, চ্মপাহ্ক1, জুতা । 

বিনায়ক (পুং) বিশিষ্টো নায়কঃ । ১ বুদ্ধ। ২ গরুড়। ৩ বিষ্ব। 
“রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ভূতানি চ বিনায়কাঃ 1” 

( হরিবংশ ১৮১৬৫) 

৪ গুরু | ( মেদিনী ) ৫ গণেশ । স্কম্দপুরাণে বিনায়কের অব- 

তার বর্ণনা আছে। গাঙ্গেয় ও বৈষুব এই ছ্বিবিধ বিনায়কগণ। 

পগাঙ্গেয়ো বৈষবশ্চৈব তো বিভ্রেয়ো বিনায়কৌ।” 
( অগ্নিপুৎ গণভেদনামাধ্যায় ) 

দেবতা পূজা! করিতে হইলে প্রথমে বিনায়কের পুজা করিতে 

হয়, বিনায়কের পূজা না করিয়া কোন পুজাই করিতে নাই, 
এবং করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, এবং পুজাবসানে কুলদেবতার 

পৃজ। করিতে হয়। 

“আদৌ ধিনায়কঃ পুজ্য অস্তে চ কুলদেবতা ।”আহিকতত্ব ) 

৫ পীঠন্বানবিশেষ । এই স্থানের শক্তির নাম উমাদেবী। 

“করবীরে মহালক্ষীরুমাদেবী বিনায়কে। 
আরোগ্যা বৈগ্ঠনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী ॥” 

( দেবীভাগৰ্ত ৭৩০৭১) 
বিনায়ক, কএকজন প্রাচীন গ্রস্থকারের নাম। ১ তিথিপ্রকরণ- 

প্রণেতা । ২ মন্ত্রকৌষরচয়িতা।। ৩ বিরহিণী-মনোবিনো্-প্রণয়ন- 

কর্তা । ৪ বৈদিকচ্ছন্ঃপ্রকাশপ্রণেতা। «৫ নন্দপঞ্ডিতের নামা- 

স্তর। ৬ একজন কৰি। ভোজ প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ আছে। 

প ষড়গুরুর একতম। ৮ শাঙ্থায়নমহাব্রাহ্ষণভাষ্যকার গোবি- 
শর গুরু | 

বিনাঁয়কচতুর্থী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুরাচতুর্ী এই দিন গণেশ- 

পূজা করিতে হয়। সরস্বতীপঞ্চমীর পূর্বিন বিনায়কচতুর্থী। 

ভাঁদ্রমাসের শ্ুক্লাচতুর্থীও গণেশচতুর্থ নামে অভিহিত। এই 

ব্রতাচরণে বিশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ও 

সকন্দপুরাণে বিনায়ক ব্রতের উল্লেখ আছে। [গণেশচতুর্থী দেখ ।] 

বিনায়কপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ । ( দিগ্ি ৫৩০৯৩) 

বিনায়কপাল, শ্রাবস্তি ও বার্াণনীর একজন নরপতি। মহারাজ 

মহেন্ত্রপালের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ও বৈমাত্রেয় ১ম 

ভোজদেবের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার মাতার নাম 

ম্হীদেবী। রাজ্যকাল ৭৬১-৭৯৪ খুঃ অ$। মহোদয় বা কনোজ 

রাজধানী হইতে তৎপ্রদত্ প্রশস্তি দেখিনা মনে হয়, কনোজ 
রাজ্যও তাহার অধিকারে ছিল। 

বিনায়কভট্ু, ক্একজন পণ্ডিতের নাম। ১ ন্তায়কৌমুদী 

[ ৬২০ ] 

তার্কিকরক্ষাটীকাকর্তী। ২ ভাবসিংহপ্রক্রিয়৷ নামক ব্যাকরণ- 

বিনাশ্যত 

প্রণেতা । ইনি ভট্রগোবিন্দ সুরির পুত্র। ভাবসিংহের জগ্ঠ 

উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ অঙ্গরেজচন্দ্রিকাঁপ্রণেতা |. ঢু্ডি- 

রাজের পুত্র। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ৪ বৃদ্ধনগয়- 

নিবাসী মাধব ভটের পুত্র। ইনি কৌধিতকী-্রাক্মণভাষ্যরচয়িতা । 

ইনি কালনির্ণয় ও কালাদর্শের মত উদ্ধত করিয়াছেন । 

বিনায়কক্নানচতুর্থী (ত্র) চতুধীব্রততেদ। 
বিনায়িক! (স্ত্রী) বিনায়কণ্ত স্ত্রী, ভার্ধার্থে ডীপ্। গরুড়পত্ধী। 

বিনায়িন্ (ত্রি) বি-নী-(ন্ুপ্জাত্তৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা 
২৭৮) ইতি ণিনি। বিনয়শীল, বিনয়ী । 

বিনার, বিশালের অন্তর্গত গ্রামভেদ। (ভবিষ্য বরহ্মণ* ৩৯১৬১) 
বিনারুহ। (ত্ত্রী) বিনা আশ্রয়ং রোহতীতি রুহ-ক, স্ত্িয়াং টাপ্। 

ত্রিপর্ণিকীকন্দ। (রাজনি" ) 

বিনাল (পুং) নালবিযুক্ত। (ভারত দ্রোণপর্ধ্ব ) 

বিনাশ (পুং ) বিনশনমিতি বি-নশ-ঘঞ. | নাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ । 

“অবিনাশি তু তদ্ধিন্ধি যেন সর্বমিদং ততম্। 
বিনাশমব্য়ন্তান্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্তি।” (গীত! ২১৭) 

পর্যায় --অবর্শন, ছচ্ছট, । 

“এষা ঘোষতম! সন্ধ্যালোকছচ্ছটকরী বিভে!” ( ভাগবত ) 

“ছচ্ছড়িত্যয়ং বিনাশে বর্ততে” (শ্রীধরস্বামী ) 
বিনাশক [্রি) বি-নশ-থল্। বিনাশকর্ডা, সংহারক, 

ধ্বংসকারক। ঘাতক, অপকারক | 

“রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজৈব চ বিনাশকঃ। 
ধর্াত্ব! যঃ স কর্তা স্তাদধন্্মাত্বা বিনাশকঃ ॥” 

( ভারত ১২।৯১।৯) 

বিনাশাস্ত (পুং) ১ মৃত্যু। ২ শেষ। 
বিনাশিত (জি) নষ্ট। যাহা অপরকর্তৃক লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বিনাঁশিত্ব (ক্লী) বিনাশিনো! ভাব; ত্ব। বিনাশিতা, বিনাশীর 

ভাৰ বা ধর্ম, বিনাশ । 

বিনাশিন্ (তরি) বি-সশ-ণিনি। ৰিনাশকরণশীল, বিনাশক, 

মিনি বিনাশ করেন। 

“লোভমেকে হি বৃগুতে ততোইমর্যমনস্তরম্। 

তৌ। ক্ষয়ব্যয়সংযুক্তাবন্ঠোস্তশ্চ বিনাশিনৌ ॥% 
(ভারত ১২।১০৭।১২ ) 

বিনাশোম্মুখ (ব্রি) বিনাণায় পতনায় উদ্গুখং | ১ পক। (অমর) 
২ নাশোছত। 

বিনাশ্য (তরি) বি-নশ-গ্যৎ। বিনাশযোগ্য, বিনাশার্হ। 

বিনাশ্টুত্ব (ক্লী) বিদাশ্ন্ত ভারঃ ত্ব। রিনাগের ভ্বাব্ বা 
ধর্ম, বিনাশ। 



বিনিগমন। 

বিনামক তরি) বিগতা। নাসা বন্ত, বহ্ত্রীহীৌ কন্ হন্যস্চ। 

গতনাসিক, নাসিকাহীন, খাঁদা | ( জটাধর ) 

বিনাঁসিকা (ভ্ত্রী) নাসিকার অভাব । 

বিনাসিত (তরি) নাদারহিত। ( দিব্যা" ৪৯৯।১২ ) 

[ ৬২১ ] 
্ ১ 

ট্ 

বিচারাহ্সারে ) বিভাগের অযোগ্য হওয়ায় গুটিকাপাতাছি 
অন্য উপায় অবলম্বন করিয়! তাহার বিভাগ করিতে হয় | 

২ নিশ্চয়োপায়। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা । 

(ত্রি) গোপক, গোপনবর্থী। ৷ 

বিবী]নাহ (পুং) বিশেষেশ নহৃতে আনেন বি-নহ (হলশ্চ। | বিনিগ্রহ (পুং) ১ নিষমন, সংঘমন, ঘে কোন প্রকারে গমন । 
পা ৩৩১২১) ইতি ঘঞ্। কুপের মুখের আচ্ছাদন অর্থাৎ 
ঢাকনি। (শবর') 

বিনিঃশ্যত (ব্রি) বি-নিরূ--ক্ত ৷ বিনির্গত, বহির্গিত। 

বিনিকর্তব্য (তরি) কাটিয়া! ন্টকরণযোগ্য। 
*নিকৃত্যা বঞ্চরিতব্য ।” ( নীলক) 

বিনিকার (পুং) ১ দোষ, ক্ষতি, অপরাধ, অত্যাচার । ২ 
বিরক্তি, বেদনা । 

বিনিকৃম্তন (ত্রি) বিশেষনূপে ছেদন । কাটিয়া! নষ্টকরণ। 
(তারত বনপর্ঝ ) 

“নহি দগ্ডাদূতে শকাঃ কর্তং পাপবিনিগ্রহঃ ৷ 

স্তেনানাং পাপবৃদ্ধীনাং নিতৃতং চরতাং ক্ষিতৌ। ॥” মেনু ৯১৬৩) 
"ওুব্যতীরেকেপ পাপক্রিয়ায়াং নিষমনং কর্তং অপক্যং 

খঅতএষাং দণ্ড কুর্ধ্যাৎ।' (কুম্নুক) 

২ অবরোধ, বন্ধ। যেমন “মুত্রবিনিগ্রহ'। (ঝুক্রুত*) 

৩ ব্যাঘাত, বাধা । 

“ধুগ্রমেৰ বাম্যফোট্যাং কিঞ্িৎ তুল্যং স পার্খবশারীতি। 
বিনিহস্তি সার্থবাহান্ বৃষ্টেশ্চ বিনিগ্রহং কৃর্য্যাৎ ॥» 

( বরাহসং 8১৩) 
বিনিক্ষণ লী) বিশেষরূপৈ চুন । বেধল বা! ভেদন |(নিরুক্ত ৪1১৮) | বিনিগ্রাহ্থ (তরি) অবলীলাক্রমে নিগ্রহ করিবার উপযুক্ত 

বিনিক্ষিণ্তড (তরি) বি-নি ক্ষিপ-ক্। ১ বিনিক্ষেপাশ্রয, 

যাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে । ২ পরিত্যক্ত | 
“পিতুঃকঠেছস্ক মে যেন বিনিক্ষিপ্ো মৃতোরগঃ 1 

( দেবীভাগবত ২৮২৭) 

বিনিক্ষেপ্য তত্ব) বি-নি-ক্ষিপংষৎ। বিশেষপ্রকারে নিক্ষেপ 

করার যোগ্য। 

বিনিগড় (ব্রি) শৃঙ্খল বিরহিত। 

বিনিগড়ীকৃত (তরি) নিগড়বিয়োজিত। 

বিনিগমক (ছি) একপক্ষপাতিনী বৃদ্ধি। 
[ বিনিগমন! দেখ। ] 

'ধিনিগমন] (ত্ত্রী ) একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি একতরাবধারণা ; 

সন্দিগবস্থলে বিবিধ যুক্তি বা প্রমাপ-গ্রদর্শনপূর্ববক বিচার করিয়! 
যে একপক্ষের নিশ্চয়তা করা যায়, তাহাই বিনিগমনা ; অর্থাৎ 
পক্ষতবয়ের সন্দেহস্থলে ষে সকল যুক্তি বা গ্রমাণদ্বারা পক্ষের নির্ণর 

কযা হয়, বৈশেধিকর্র্শনকারগণ তাহাকে বিনিগমনা বলেন । 

পক্ষদ্বয়সন্দেহে একতরপক্ষপাতিনী যুক্তিবিনিগমন| ।৮ 

( বৈশেধিকদর্শন ) 
উক্ত বিনিগমনা বা একতরপক্ষপাতিপ্রম্মাণের অভাব হইলে 

বিরোধস্থলে উপার়াস্তরাবলম্বনে কার্য করিতে হয়। যেমন 

কোন অনির্দিষ্ট সীমাবচ্ছিন্নগ্রদেশে স্থবর্ণাদির খনি উৎপন্ন হইলে 

সেই খনি কাহার (উত্তবস্থানের উত্তর দক্ষিণ গ্রতৃতি কোন্ 
পার্থবন্ী লোকের ) সীমান্তভূক্ষি এবং তাহাতে কোন্ ব্যক্তিরই 

স্থা স্বত্ব জন্মিবে, ইহ! নিনিগমনাভাবে অর্থাৎ কোন একপক্ষের 

িশেষ প্রমাণাভাবে বৈশেধিকব্যবহারে ( বৈশেবিকমতে সম্পত্তির 

৬111 

নিপীড়নের যোগ্য । 

বিনিষ্ (ত্রি) নিহন। নষ্ট। নিশ্ব, নাশ। 
বিনিদ্রে (ব্রি) বিগতা নিদ্রা মুদ্রণ! বন্ত। ১ উন্নীলিত। (শকমালা) 

“বিনিদ্ররোমাজনি শৃর্ঘতী নলম্।” (দৈষধ* ১৩৪ ) 
২ নিদ্রারহিত। 

“সম্থমাসীনমবাগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ |” (ভারত ২৮২২১) 
বিনিদ্রক (ত্রি) নিদ্রারহিত, জাগরিত। 
বিনিদ্রত্ব (কী) বিনিত্রন্ত ভাবঃ ত্ব। ১ বিনিদ্রের ভাব ব! ধর্শা, 

প্রবোধ, জাগরণ । ২ নিদ্রারহিতত্ব। 

বিনিধ্বস্ত (ত্ৰি) ধ্বংসপ্রাপ্ত । ভগ্ন ও পতিত। 

বিনিনীষু (ত্ি) বিনেতুমিচ্ছুঃ বি-নী-সন্ 'সনামাংসেতি” উ। 
বিনয় করিতে ইচ্ছুক, বিনয় করিতে অভিলাষী। 

বিনিন্দ (তরি) বি-নিন্দ-অচ,। বিশেষরূপ নিন্দা। নিদ্দাকারক, . 
স্্িয়াং টাপ্। অতিশয় নিন্দা। (ভাগব” 8181১৩ ) 

বিনিন্দক (ব্রি) বিনিঙ্গয়তি নিন্দি ধল্। বিশেষরূপে নিন্দাকারক। 
“তে মোহ মৃত্যবঃ সর্ব্বে তথ! বেদবিনিন্দকাঃ 1 

(মার্কণে় পু*১০।৫৯) 

7. ৯ "একদেশোপাত্তৈব তৃহিরশ্যাদাবুৎপক্দা হ্বত্বসা হিমিগনমাপ্রমাণা- 
ভাবেন ছৈশেধিকত্যবহারানর্তর। অবাধস্থিতস্য ভুটিকাপাতাদিন! যাঞ্জনং 

বিভাগঃ |” (দায়তাগ ) 
'ভৃছিরপ্যাদাবুৎপন্পসায একদেশোপাত্তস্য ভতদশোবচ্ছিন্নদ্য বিনিগদন। 

ইদমসুকল্য নাস্তন্োত্যবধারণক্প। ততপ্রমাপভাষেন বৈশেিকব্যবহারঃ পরদ্পন্- 

নৈরপেক্ষেণ দানবিক্রয়াদিলক্ষণত্তদনর্থতয়| অব্বস্থিতসা সতোইপ্যসৎকজস্য 

গটিকাপাতাদিন। বায়নং ইণং অনুকস্যেত্যবধারপং বিভাগ ইঅর্থঃ।/ 

(তটীকা॥ কৃফতর্কালঙ্কার) 

১৫ 



বিনিযোজ্য 

বিনিন্দিন্ (ত্ত্রী) বি-নিন্বংশিনি। নিন্বাকারক। 

বিনিপতিত (ব্রি) অধঃক্ষিপ্ত। 

বিনিপাত (পুং) বিশেষেণ নিপতনং বিন-পত-ঘঞ.। নিপাত, 

বিনাশ । ২ দেবাদিব্যরন। ( মেদিনী ) ৩ অবমান। 

“মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিতাঞ্চ প্রফতাত্মনাম্ । 
জপতাং জুহ্বতাকৈৰ বিনিপাতো! ন বি্বাতে ॥'? ( মনু ৪1১৪৬ ) 

বিনিপাতক (তরি) বি-নি-পত-ণিচ,ল্। ১ বিনিপাতকারী, 

বিনাশকারট। ২ অপমানকারী । 

বিনিপাতিন, (ক্রি) বি-পণি-পত-ণিনি। 
বিনাশকারী। 

বিনিপাতিত [ত্রি) ১ নিক্ষি। ২ বিশেষরূপে বিনষ্ট। 

( দিব্যা” ৫৫1১৯ ১ 

বিনিবন্তি (ক্লী) বিরাম। ( দিব্যা? ৪১৬ ১৮) 

বিনিবারণ (ব্রি) ৰিশেষরূপে নিবারণ । 

বিনিপাতশীল, 

“কলিযুগবাঁরণ,মদবিনিবারণ হরিধবনি জগত বিথার।*(গোবিন্দদাঁস 

বিনিবর্থণ (ত্রি) ধ্বংদকর। নাশক। 

বিনিবহিন্ (ব্রি) ধ্বংসকারী। 
বিনিময় (পুং) বি-নি-মী-অপ২। পরিদান, প্রতিদান, পরি- 

বর্ত, বদল। (শব্বরত্বাণ ১ ২ বন্ধক, গচ্ছিত। ( শবামালা, ) 

«বিক্রয়ৈর্গীং বিনিময়ের! গোমাংসথাদকে । 

ব্রতং চান্দ্রার়ণং কুত্যাদ্ধধে সাক্ষাদ্বধী ভবেৎ ॥ 

( প্রার়শ্চিত্ততত্বধূত গোভিল. বচন ) 

বিনিমেষ (পুং ১ নিমেষরাহিত্য। 

বিনিয়ত (তরি) বি-নি-যম-কক। ১ নিবারিত, নিরুদ্ধ।.২ সংযত, 
আটককরা । ৩ বদ্ধ। ৪ শাসিত। 

(বিনিযম (পুং) বি-নি-যম-ঘএঞ,। বিশেষন্প নিয়ম। নিবারণ, 

নিরোধ, নিষেধ । 

বিনিযোক্ত ( ত্রি) বি-নি-যুজ-তৃচ। নিয়োগকারী। 

“তেষু তেষু হি কৃত্যেযু বিনিযোক্তা মহেশ্বরঃ1”(ভারত ৩১২২৪) 

বিনিযুক্ত (ব্রি) রি-নি-যু্-ক্ত। ১ অপিত, নিযুক্ত, প্রেরিত। 
বিনিয়োগ (পুং) বি নি-যুঞ্ ঘএ১। ফল বিষয়ে অর্পণ, প্রয়োগ, 

বিনিযোজন, কোন বিষয়ে নিয়োজিত করণ। 

“অনেনেদস্ত কর্তৃব্যং বিনিয়োগ: প্রকীন্িত৯।” (আহিকতব ) 

২ নিয়োগ । ৩ প্রেষণ। ৪ প্রবেশন। 

বিনিযোজিত (তরি) বি-নি-যুজ-ণিচ-জ | বিনিযুক্ত । ২ আর্পুত। 

৩ স্থাপিত। ৪ নিযুক্ত । ৫ প্রেরিত। ৬ প্রবপ্তিত। 

বিনিষোজ (বি) বি-নি-যুজ-ণিচ-যৎ। 
নিয্কাগের উপযুক্ত । 

বিনিষোগার্হ, 

( মার্কণ্েয়পু* ১৬৫৭) 

বিনির্গত (তরি) বি-নির্-গম-ক্ত। নিঃস্যত, বহির্গত, অপস্থত, 
নি্ষান্ত, গ্রস্থিত, অতীত। ৃ 

বিনির্গম (পুং) বি-নির্-গম-অপ,। বিনির্গম, নির্গমন, বহির্গমন,। 

বাহিরে যাওয়া । 

“অন্তগৃহগতাঃ কাশ্চিদ গোপ্যোহলব্ধবিনির্থমাঃ। 

কৃষ্ণং তন্তাবনাযুক্ত। দধ্যুম।লিতলোচনা১॥৮ (ভাগবত ১০২৯৯) 

বিনিধধোষ (পুং) বি-নির্-ঘুষ-ঘঞ.| বিশেষরূপে নির্ধোষ, 

বিশেষূপ শব্খ। 

“যথাশনেবিনিষধ্ধোষঃ বজন্তেৰ তু পর্বতে |” (ভারত ৩১৫৬৫ ) 

বিনির্জয় ( পুং ) বি-নির্-জি-ঘঞ.। বিশেষরূপে জয়। 

বিনিজিত (তরি) বি-নির্-জি-ক্ত । বিশেষরপে নিঞ্জিত, 

পরাজিত, পরাভত। 

বিনির্দিহনী (ত্র) বি-নির্-দহংলুউ, স্তিয়াং ভীপ,। ১ 
জারোগ্যের উপায়, গুঁষধধ। ২ লহনকারিণী। ৩ দহনকশ্বদ্বারা 

চিকিৎসা । ( সুশ্ুত ) 

বিনির্দেশ্ব (ত্বি) বি-নির্-দিশ যু । 
নির্দিষ্ট, বিশেষরূপে নিণীত। 

«“কপোতারুণকপিলশ্তাবাভে ক্ষুদ্তয়ং বিনির্দেস্টাং |” 

( বৃহৎ্সংহিতা ৫1৫৯ ) 

বিনিধতি (তরি) বি-নির্ ধৃস্ত। ছুরবসথাস্থারা চলিত। দুর্দশা গ্রস্ত) 
“ততো দেবা বিনিধূতা ভ্রষ্টরাজযাঃ পরাজিতাঃ 

হতাধিকারাক্িদশাস্তাভ্যাং সর্ধে নিরারুতাঃ ॥” 

( মার্কগ্েয়পুৎ দেবীমা* ) 

বিনির্বন্ধ (পুং) বি-নির্বন্ধ-ঘঞ.| বিশেষরূপ নির্বদঘ, অতিশগ্ন 

নির্বন্ধ। 

“বনবাসবিনির্দ্ধং নোপসংহরতে যদা।”(মার্কগেপু* ১০৯।৪৬) 

বিনির্বাহু (পুং) যুদ্ধে তরঝারির আঘাতে নিভূজ। ( হরিবংশ ) 

বিনির্ভয় (রি) বিশেষে নির্নান্তি ভয়ং ষন্ত। ১ ভয়রহিত” 

ভয়শন্ত । ( পুং ) ২ সাধ্যগণ বিশেষ, দেবযোনিতেদ। 

“মনো সস্তা তথ! শানে! নরো যানশ্চ বীধ্যবান্। 

বিনির্ভয়ো নয়শ্ৈব হংসো লারার়ণো বৃষঃ। 

প্রতৃশ্েতি দমাখ্যাতাঃ সাধ্যাঃ দ্বাদশ পৌর্ব্বিকা১ ॥৮ 

( অগিপুরাণ কাশ্াপীয় বংশ ). 

বিনিদিষ্ট, বিশেষবূপে 

বিনির্ডোগ (পুং) কল্পতেদ। 

বিনির্মাল তরি) বিশেষেণ নির্মল: | বিশেষরূপ নির্ধপ, মলরহিত। 

বিনিম্মীণ (ব্ী) বি-নির মা-ল্যুট । বিশেষরূপে নির্দাগ, উদ্ধম” 

রূপে প্রস্কৃত। 



বিনিবেশম 

“মিষদ্যতাং বিনির্দাণং বন্ধান্তত্র বিধীয়তাম্।"রোজতরাঙ্গিণী 81৬৯) বিনিবেশিত [তত্বি) বি-নি-বিশ-ণিচ.-ক্ত। 
বিনিশ্মিতি (ত্ত্রী) নির্-মা-ক্তি, নির্ষিতি, বিশেষেপ নির্মিতিঃ। 

বিশেষরূপে নির্মাণ । 

বিনিম্মুক্ত (ব্রি) বি-নির্-মুচক্ত | বিশেষরূপে মুক্ত । বহির্গত, 
পৃথগভূত। উদ্ধারপ্রাপধ, উদ্ধ'ত। উদ্ঘাটিত, অনাচ্ছন্ন। 

বিনিম্মুক্তি (স্ত্রী) ১ উদ্ধার। ২ মোক্ষ। 
বিনিমেণিক (পুং) ১ ব্যতিরেক। (ব্রি) বিগতঃ নির্খ্বোকে 

যন্ত। ২ নুক্ুকঞ্চক, কঞ্চকরহিত, জাম! রহিত। 

বিনিশ্মোক্ষ (পুং) ১ নির্বাণমুক্তি। ২ উদ্ধার । 

বিনিষাঁন ক্র) বি-নির্ যা-লুট,। গমন । ( গো” রামা” ১81১১৬) 
বানর্বহণ (ক্লী) ধ্ংসকর। 
বিনির্ৃতত (ত্রি) বিনির্-বৃত-জ্ঞ। ১ সম্পন্ন, নিশ্পন, সমাণ্, 

যাহা শেষ হইয়াছে । 

বিনিবর্তন (ক্রী) বি-নির্-ৰৃত-লু। প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আস!। 
“তা নিরাশ! নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে 1” 

(ভাগবত ১০।৩৯/৩৭ ) 

বিনিবত্তিন্ (ত্রি) বিনিবর্তয়তি বি-নি-বৃত-ণিনি। বিনিবর্তন- 

কারক, প্রত্যাবর্তনকারক, যিনি প্রত্যাবর্তন করেন। 

বিনিবর্তিত (ব্রি) বি-নি-বৃত-ক্ত | 

ধিনি বিনিবর্তন করেন। 

বিনিবারণ (ক্লী) বি-নি-বৃ-ণিচ্ লুটু। বিশেষরূপে নিবারণ, 

বিশেষ করিয়। বারণ, বিশেষ নিষেধ । ( রামায়ণ ৩।৬৬২২) 
বিনিবার্ধ্য (স্ত্রী) বি-নি-বৃ-্যৎ বা। নিবারণার, নিবারণযোগ্য, 

নিষেধার্হ। 

"সম্পূর্ণমন্যো লক্ষং যঃ প্রদগ্াদত্র বাজিনাম্। 

তণুদ্রয়েয়ং মনুদ্রা বিনিবাধেত্যুদীর্য্য চ।”রোজতরঙ্গিণী ৪৪১৬) 

বিনিবৃত্ত (ত্রি)বি-নি-বৃত-ক্ত। নিবৃত্তিবিশিষ্ট, ক্ষান্ত । 

“নির্মীণমোহা! জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ 1 ( গীতা! ১৫1৫ ) 

২ নিরন্ত। ৩ প্রত্যাগত। 

বিনিবৃত্তি ্ী) বি-নি-বৃ-ক্কিন্। বিশেষরূপে নিবৃত্তি, নিবারণ। 
“দ্বিশতত্ত দমং দাপ্যঃ প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে |” ( মন্তু ৮২৬৮ ) 
প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে অতি প্রসক্তিনিবারণায়' (কুল্ল.ক) 

বিনিক্দেন (ফ্রী ) বি নি-বিদ-ণিচ্-লুট,। বিশেষরূপে নিবেদন, 

কথন । ( কথাসরিৎ ৩৮১৪৫ ) 

বিসিবেশ (পুং) বি-নি-বিশঘঞ১। প্রবেশ । 
“কিমলয়শয়নতলে কুক কামিনীচরণনলিনবিনিবেশম্।” 

( গীতগোবিন্দ ১২।২) 

বিনিবেশন (রী) প্রতিষ্টা, স্থাপন অধিষ্ঠান। : 

[ ৬২৩ ] 

বিনিশ্চয় (পুং) বিনি্ণয়, 

প্রত্যাবন্তিত, ফেরান, 

বিনীত 
সপ পপি 

প্রবেশিত। 

অধিষ্ঠিত। সংক্রমিত। প্রতিষ্ঠাপিত। 

বিনিবেশিন্ (তরি) ১ বাসকারী। ২ গ্রবেশকারী। 
বিনিবেশিত তত্রি) ১ গ্রবেশিত। ২ অধিষ্ঠিত। ৩ সংক্রামিত। 

৪ প্রতিষ্ঠাপিত। 

কৃতনিশ্যয়। বিশেষ প্রকারে 
নির্ণয় করা। 

বিনিশ্চল (ত্রি) বিশেষ প্রকারে নিশ্চল। স্থির। 

বিনিশ্চায়িন, (তরি) ১ নিশ্চায়ক। ২ ঘাহা মীমাংসিত হইয়াছে। 
( সর্ধদশনস” ৪২২৯ ) 

বিনিশ্বনৎ (রি) দীর্ঘনিশ্বাপরিত্যাগকারী। 

বিনি্ষম্প (ধি) কম্পরহিত। 

বিনিস্পীত ( পুং) বি নির্-পত-ঘঞ২। ১ বিশেষ প্রকাবে 
পতন, আত দৃঢ়ভাবে পতন । ২ আঘাত। 

“ককমুষ্টিবিনিষ্পাত-নিশিষ্টাঙ্গোরুবন্ধন:। 
ক্ষীণসবঃ স্থিনরগাত্রগ্তমাহাতীব বস্মিতঃ "(ভাগবত ৯০।৫৬।২৫) 

বিনিষ্পাদ্ত (ক্রি) বি-নির-পদ্-ণিচ-যৎ। নিষ্পাদনের যোগ্য, 
যাহ! সম্পাদন করিতে হইবে। 

শ্যাদৃূক্ কম্মবিনিষ্পাগ্ণং তাদৃগ্দ ব্যমুপাহরেৎ। 

রগদ্ৈন স্থগন্ধানাং গন্ধক্ঞানবিনির্ণয়ঃ ॥” (মার্কপু” ১২১।১৪) 
বিনিষ্পেষ (পুং) বি-নির্-পিষঘঞ। ১ পেষণ, চর্ণন। 

২ বিনাশ। ৩ নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, দৃঢ়রূপে মদ্দিন। 

“তয়ো হুঁজবিনিস্পেষাহভয়োব'লিনোস্তদা ।” ( মহাভারত ) 
৪ অতিশয় ঘর্ষণ। “ঘোরবজ্বিনিপ্পেষস্তনযিত্” 

বিনিবেসিন, (তরি) বসবাসকারী। 

বিনিহিত (তরি) বি-নি-হুন্ক্ত। ১ বিন, বিধ্বস্ত । ২ আহত। 
৩ মৃত। ৪ লুপ্ত, তিরোহিত। 

বিনীত (রি) বি-নী-ন্ত। ১ বিনয় (শান্্রবিহিতসংস্কার 
বিশেষ বা ইন্দ্রিয় সংযম )-যুক্ত, বিনয্ান্থিত, বিনয়শবা খরযুক্ত। 
২নিভৃত। ও প্রশ্রিত। 

“তপন্থিসংসর্গবিনীতসত্ধে তপোবনে বীতভয়াবসাস্মিন্।” 

( রঘু ১৪৭৫ ) 

৪ জিতেক্দরিয়। 

“পাস্তো দাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।” ( তগ্রসার ) 
€ অপনীত, ক্ষালিত, বিচ্যুত। 

দবিনীতশল্যাংস্করগাংস্চতুরো৷ হেমমালিনঃ ॥"(মহাডাণ ৭১১০1৫৫) 
৬ হৃত। ৭ ক্ষিপ্ত । ৮ কৃতদণ্ড, দণ্ডিত, যাহাকে দণও কর! 

হইয়াছে, শাসিত। ৯ অন্থদ্ধত, নত্র, শাস্ত। ॥ 
"তত প্রাজ্জেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিন1।* ( মন্থু ৯1৪১) 



পর্যযায়--সাধুবাহী, সুষুবাহনগীলক। 
“তাংস্তদা রূপাবর্ণাভান্ ধিনীভান্ শীতুগামিনঃ ॥* 

(মহাভা” ৭১১৯।৫৬) 

১৯ বণিক্। ১২ দমনকবৃক্ষ। তৎ্পধ্যায়--দাস্ত, মুনিপৃত্ত, 
, তপোধন, গদ্ধোৎকট, ব্রহ্ম, ফলপত্রক। ১৩ শিক্ষিত 

বৃষতভাদি। রোজনি") ১৪ ধার্দিক। ১৫ শিক্ষিত। ১৬ উপভূত্ত। 

১৭ গৃহীত । ১৮ সুন্দর, উত্তম। 

বিনীতক (পুং ক্লী) বিনীতনন্বন্ীয়। বৈনীতক। 

বিনীততা (ক্ত্রী) বিনীততস্ত ভাবঃ তল্-টাপ,॥ বিনীতের ভাব 

বৰ! ধর্ম 

বিনীতত্ব (ক্লী) বিনীতের ভাব ৰা! ধর্মম। 
বিনীতদেব ( পুং) বৌদ্ধাচাধ্যভেদ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 

নৈয়ায়িক ছিলেন । 

বিনীতদেব তাগবত, একজন প্রাচীন কবি। 

বিনাতপুর, ত্রিকশির়াজ্যে কটকবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। 
বিনীতমতি €পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। 
বিনীতরচচি, উত্তর ভারতের উদ্যান জনপদবাসী একজন বৌদ্ধ 

শ্রমণ, ইনি ৫৮২ খুষ্টাব্দে হুইখানি বোস্ধগ্রস্থ চীনভাষায় অনূদিত 

করেন। 
বিনীতষেন ( পুং) নৌদ্ধভেদ। ( তারনাথ ) 

বিনীতপ্রভ (পুং) বৌদ্ধবতিভেদ। 
বিনীতি (ত্ত্রী) ১ রিনয়। ২ সম্মান। ৩ সন্ধাবহার। 
বিনীতেশ্বর (পুং) দেবভেঘ। পপ্রশাস্তশ্চ বিনীতেশ্বরস্ঠ* 

( ললিতবিস্তর ) 
বিনীয় (পুং) কছ। [বিনে দেখ। ] 

বিনীল (ত্রি) অতিশয় নীল। (হ্ষ) 

বিনীনি (ববি) নীবিরহিত। 

“দ্বেব্যো বিমানগতয়ঃ শ্মরঞুরসার। 

্রশ্বৎপ্রহুনকবর! মুমুহধিনীব্যং ॥” € ভাগবত ১।২১।১২) 

বিনুকোণ্ডা, মান্্াপ্রেসিডেন্সীর রুষণাজেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক রা! উপবিভাগ। ছূপরিমাণ ৬৬৬ রর্গমাইল। এই 
তালুকের অন্তর্গত অগ্নিগুঞ্ল, বোগ্গরম্, বোল্লাপন্জী, চিত্বল- 
চেরুবু, দোগুপাড়॥ গণ্ডিগনমল, গরিকেপাড়, গোকণকোণ, 
গুগ্পণমপাড়্ ইনিমেন্স, ঈপারু, কণুমর্সাপুড়ি, কারুমঞ্চি, কোচর্লা 
মমঞ্চিপাড়্, মুক্ধেলপাড়,, যুলকলুরুহদগুলা। পেন্দকাঞ্চল1, 
পছিকেলপালেম্, পোটলুরু, রব্ববরম্, রেমিড়িচলণ, শানম্পুড়ি, 
শারীকোগুপালেম শিবপুরম্, তলালাপল্জী, তি্মাপুরম, তিন" 

. পালেম্, তিকপুরাপুরম্, উদ্মড়িবরমূ। বঙ্গেমকুণ্ট, বণিকুণ্ট, বেল 

[ ৬২৪ )] বিনুকোণ্া 

১ সুবহা অঙ্থ, শিক্ষিত অশ্ব, উত্তম বহনশীল অ্ব। তত" | ত্র, বেলপুরু, ও যেস্ুগপালেম প্রত্থৃতি গ্রামে প্রত্বতত্বের অমেক 
উপকরণ পাওয়া! যায়। প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় শিলায় উৎকীর্শ 

লিপিমাল! এবং প্রস্তর প্রাচীরমণ্ডিত স্থান ও স্বৃতিস্তসত দৃষ্টিগোচর 
হইয়া খাকে। কোন কোন গ্রামে প্রাচীন হৃর্গের ধ্বংসাবশেষ 
বা প্রাচীন মঙ্দির বিদ্তমান আছে। এখানে তাস ও লৌহ 
পাওয়া যায়। 

২ বিহ্ুকোণ্ডা ভালুকের লদর। নগরটা বিহ্ুকোণ্ড শৈল- 
গাত্রে অবস্থিত। অক্ষাণ ১৬৩৩*উঃ এবং ড্রাখি ৭৯০৪৬৪৯ 

পৃঃ। পর্বতের উপয়ে একটা গিরিছ্্গ স্থাপিত। উহার সম্বন্ধে 
অনেক অত্যাশ্চরধ্য কিংবদস্তী শুনা হার, প্রবাদ, দশরথা যমজ 

শ্রীরামচন্ত্র এইস্থানে প্রথমে সীতার অপহুরণবার্তী অবগত 
হইয়াছিলেন। 

পর্বতটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬** ফিটু উচ্চ। উপরের হর্গ 
রক্ষার জন্ত উহার শিখরে তিনশারি প্রাকার নির্মিত হইয়াছে । 

উহার ভিতরেই পুর্বে শম্তভাওার, বলের চৌবাচ্ছ! গ্রতৃতি 
দংরক্ষিত হইয়াছিল। 

রাজ! ৰীরপ্রতাপ পুরুযোত্তম গজপত্তির ( ১৪৬২-১৪৯৬ খুং 
অঃ) অধীনস্থ এততপ্রদেশের শাসনকর্তা সাগি গল্পম নায় এই 
গিরিহ্র্গ ও তৎসংলগ্ন একটা মন্দির নিশ্মীণ করিয়া! ঘেন। এ 

মন্দিরের মণ্ডপের ভাস্করকার্যয অতি জুন্দর। স্থানীয় রঘুনাথ” 

স্বামীর মন্দিরে একখানি শিলালিখি উৎকীর্ণ আছে। উহার 
ধ্রতিহামিক গুরুত্ব অনেক বেশী । বিজয়নগররাজ কষ্ণদেব রায় 

পূর্বোপকূল বিজয়কালে এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । গোল- 

কোগডার অধীশ্বর আবহুল্লা কুতবসাহের রাজত্বকালে আউলিয়া 
রান খা নামক একজন মুললমান শায়নকর্তা ১৬৪* খুষটাবে 

এখানকার সুবৃহৎ মসজিদ্টা নির্মাণ করান। নগরের আশে পাশে 
অনেকগুলি প্রাচীন স্বতিস্তস্ত দেখা বায়। 

পর্নতের পগ্চিমঢালুদেশে বিহ্ুকোগ্ডার সর্ধপ্রাচীন দুর্গ 
প্রবাদ, তর ছূর্গ সর্বপ্রথমে গজপতি বংশীয় বিশ্বস্তরদেব কর্তৃক 

২১৪৫ খুষ্টাৰে নির্শিতি হয়। তস্তর কোগুবীড়র পোলিয় 

বেমরেডটী উচ্ার জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। এঁস্থানেই 

পর্বততগাত্রে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত হইখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 
উধার কিঞ্চিৎ নিয়ে পকিনীড়, গন নীড়।র প্রসিদ্ধ কেল্া। 
ছর্গের গ্রতিষ্ঠাত৷ রেডি সর্দার ছিলেন বলিয়৷ সাধারণের ধারণা । 
এখনও এখানে রাজ প্রামারদের যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা 

দেখিবোই নির্াত্বার শিরিকুশলতার পরিচয় পাওয়া বায়। প্রায় 
৪ শত বতমর হুর ছুর্গের পাদমূবে আর এন্ষটা কেনা নির্শিত্ব 
হইয়াছিল। উহথাই পূর্ব্বকিত গল্পম-নায়ড়,র হুর্গ। প্রার ২৫৭ 

রৎসর আর একটা দূর্গ নির্শিত হয়্। উহার প্রাচীর ও পরিখান্ধি 



নগরের চারিপার্থে বিস্তৃত রহিয়াছে । নরসিংহ-মন্গিয়ের শিলা- 
ফলকগুলি হইতে জানা যায় যে ১৪৭৭ থুষ্টাবধে সাগিগর্পম উন্ধার 
মণ্ডপ নিশ্বাণ করাইয়া দেন। এই মণ্ডপের দক্ষিণপূর্বব ডাক- 
বাঙ্গা্লার নিকটে একপানি শিলালিপি আছে উহা বিজয়নগর- 
রাজ সদাশিবের € ১৫৬১ খুঃ অঃ) বাজ্যকালে কুমার কোও- 

রাজদেবের দানপত্র। 
পর্বতের উপরের কোদগুরামস্থামী 9 রামলিঙ্গ স্বামীর মন্দির 

বহু প্রাচীন ও শিল্পনৈপুণাপূর্ণ, উহাতে প্রাচীনত্বের নিদর্শন অনেক 
কীর্তি সংযোজিত রহিয়াছে । মন্দিরগাত্রে শিলালিপি আছে। 

নগরের উত্তর-পশ্চিমে একটী হনুমান মুষ্তি। প্রবাদ গোল- 
কোগ্ডার কোন মুনলমান রাজ। এ মূত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নগরে 
আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। পর্বতের স্থানে স্থানে আরও : 

কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, উহাদের প্রাচীনত্বে সন্দে্ন 

করিবার কোন কারণ নাই। 

বিনুক্তি (ত্ত্রী) ১ প্রশংসা । ২ অভিভূতি ও বিহ্ুত্তি নামে 
ছুইটী একাহভেদ। (ন্সাশ্ ত্রৌ”) 

বিনুদ্ (ভ্ত্রী) বিক্ষেপরূপ কর্্মবৈগুণা। 

পবিশ্বা একন্ত বিশ্দস্তিতিক্ষতে” ( খক্ ২১৩৩) 

ধবিনথদঃ সর্ধাণি তৎকর্তৃকাণি বিক্ষেপণরূপাণি কম্ধবৈগুণ্যানি, 

(সায়ণ) 

বিনেতৃ €পুং) বি-নী-তচ,। ৯ পরিচালক, উপদেষ্টা, শিক্ষক। 
২ রাজা, শাসনকর্তা | 

বিনেত্র (পুং) উপদেশক, শিক্ষক 

“সদ্বিনেতায় কৃষ্ণায়” ( হরিবংশ ) 

বিনেমিদশন (তরি) বিগত হুইয়াছে নেমিরূপ দন যার। অর-রহিত। 
বিজজ্ঘাকুবরাংস্তত্র বিনেমিদশনানপি* (ভারত দ্রোণপ* ৩৬৩২) 

বিনেয় (তরি) বি-নী-যৎ। ১ নেতব্য। ২ দণ্ডনীয়। 

"জ্যোতিজ্ঞানং তখোৎপাঁতমবদিত্বা তু যে নৃণাম্। 

শ্রাবয়স্ত্যর্থলোভেন বিনেয়াস্তেছপি যত্বতঃ ॥* ( জ্যোতিস্তত্ব ) 

৩ শিষ্য, অস্তেবাসী। 

বিনেয়কার্ধা (ব্লী) দণকার্য । ( দিব্যা” ২৬৯১৬ ) 
বিনোক্তি (ত্ত্রী) অলঙ্কার বিশেষ; যেখানে কোন একটা পদার্থ 

ব্যতিরেকে অগ্ত আর একটী বস্তর সৌষ্ঠব বা অসৌঠৰ হয় না 
অর্থাৎ যেখানে কোন একটা বস্তর অভাবে প্রস্তত বস্তর ব! বর্ণনীয় 

বিষয়ে হীনতা ব! শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পায়, তথায় বিনোক্তি অলঙ্কার 

হয়। এই অলঙ্কারে প্রায়ই বিনা শবের যোগে এবং কদাচিৎ বিনা 

শব্দার্থ যোগে অভাব হুচিত হইয়! থাকে। যেমন, পবিস্থা 
সকলের অভীষ্ট হইলেও দি তাহাতে বিনয়ের সংআব না থাকে, 

তবে তাহা হীন অর্থাৎ নিন্দনীয় বলিয়া কথিত হয়।” আর 
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“হে রাজেন্ত্র! আপনার এই সভ| খলবিবর্জিত হওয়ায় অতীৰ 
শোভাসম্পন্ন হইয়াছে।” এই উতভরস্থলে যথাক্রমে বিনয় বিনা 
বিদ্যার নীচত! এবং খল বিন! সভার উচ্চতা ব! শ্রেষ্ঠতা সৃচিত 
হইতেছে। পপদ্মিনী কখনও চত্ত্রকিরণ দেখে নাই, চক্ত্রও 
জন্মাবধি কথন প্রফুল্ল কমলের মুখ দেখে নাই, অতএব উভয়েরই 
জন্ম নিরর্থক।* এখানে বিনা শব্দের অর্থযোগে বিনোক্তি 
অলঙ্কার হইয়াছে) কেনন! এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 
চন্দ্রকিরণ দর্শন বিন! পদ্ষিনীর এনং প্রফুল্লকমলের মুখদর্শন বিন! 
চন্দ্রের [জন্মঘ্ব।র উভয়ের] উৎপত্তির হেয়তা দেখান হইতেছে। 

“বিনোক্তিঃ স্তা্িন৷ কিঞ্চিত গ্রস্ততং হীনমুচ্যতে | 

তচ্চেৎ কিঞ্চিদ্বনা রম্যং বিনোক্কিঃ সাপি কথাতে ॥* (৮০) 
হীনত্বে-_ 
শবি্া সবস্থাপি সাবস্ত। বিনা বিনয়সম্পদম্ ।” 
রম্যত্থে-_. 

"বিন। খলৈধিভাত্যেষা রাজেন্দ্র! ভবতঃ সভা 1” 

বিনার্থগম্যতায়-_ 

“নিরর্থকং জন্মগতং নলিন্তা যয়। ন দৃ্ং তৃহিনাংগুবিষ্বম। 
উৎপস্ভিরিন্দোরপি নিক্ষলৈব দৃষ্টা বিনিদ্রা নলিনী ন যেন ॥” 

বিনোদ (পুং) বি-মু-ঘঞ।। ১ কৌতুহুল। 
প্তত্তত্র রক্ষাহেতোশ্চ বিনোদায়তনস্ত তাম্।” 

( কথানরিৎ ১৪।১২৫) 

২ ক্রীড়া | 

“তেজঃক্ষতং তব ন তশ্ত স তে বিনোদঃ” (ভাগ* ৩।১৬।২৪) 
৩ অপনয়ন। ৪ প্রমোদ । ৫ আলিঙ্গনবিশেষ। (কামশাস্ত) 

৬ রাজগৃহবিশেষ । ধৈর্ধ্যে তিন ও গ্রন্থে হুইহস্ত ৩০টী দ্বার ও 

দুই কোঠ্ঠযুক্ত গৃহকে বিনোদ কহে। 
“দীর্ঘে ত্রয়ো রাজহস্তাঃ প্রসরে দ্বৌ গ্রতিষ্ঠিতৌ। 
বিনোদএব দ্বারাণি ত্রিংশৎ কোষ্ঠদ্বয়ং ভতবেৎ ॥” (যুক্তিকল্লত?) 

বিনোদগঞ্জী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
( ভাঁবষাত্রক্ষখণৎ ৩৬১০২ ) 

বিনোদন ক্রৌ) বি-হুদ্-ল্যুট। বিনোদ । ক্রীড়া । আমোদগ্রমোদ । 

বিনোদিন্ (ববি) ক্রীড়াম্ল। কুতৃহলী। 
বিন্দ (পুং) ১ জয়সেনের পুত্রভেদ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। 

(ত্রি)৩ প্রাপক । ৪ দর্শক। ৫ পশ্চিমবঙ্গবাদী জাতিবিশেষ। 
বিন্দকি, বুক্তপ্রদেশের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
বিন্দমমান (ত্রি)১ প্রাপনীয়। ২ গ্রা্থ। 
বিন্দাদত্ত, একজন কবি ( 
বিন্দু (পুং) বিদি অবয়বে বাহুলকাহ্ঃ | ১ জলকণ!। পধ্যায়__ 

পৃষৎ, পৃষত, বিপ্রন্ট,, পৃষত্তি, বিপ্ল,ট,। 

১৫৭ 



বিন্দুদ্ধত 

২ দত্তক্ষতবিশেষ | ও ক্রয়ের মধ্য। ৪ বূপকার্থপ্রক্কৃতি । 

€ অলুন্বার । 

“শিবে। বন্ধিসমাধুক্তে। বামাক্ষিবিদূভূষিতঃ 1” (হুর্যকবচ) 

সারদাতিলকের মতে, _সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হুইতে 

শক্তি, তদনস্তর না এবং নাদ হইতে বিন্দুসমুভূত । 

“সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদে নাদাদ্বিনদুসমুস্তবঃ॥” 

কুজিকাতন্ত্রমতে,_ 

“আপসীদ্বিন্দুস্ততে। নাদো নাদীচ্ছক্তিঃ সমুস্তবা। 

নাদরূপা মহেশানী চিন্রপা পরমা কলা ॥ 

নাদদাচ্চৈব সমুৎপন্নঃ অর্ধবিন্দর্ম হেস্বরি । 

সার্দত্রিতক্ববিন্দূত্যো ভূজঙগী কুলকুগুলী ॥” 

বিন্দুই প্রথমে একমাত্র ছিল, তৎপরে নাদ এবং নাদ হইতে 

শক্তির উৎপত্তি। চিদ্রপা পরমা কল! যে মহেশ্বরী তিনিই 

নাদরনপা। নাদ হইতে অর্ধবিন্দুব উৎপত্তি । সাড়ে তিন বিন্দু 

হইতেই কুলকুগুলিনী ভূজঙ্গী হইয়ছেন। 

আবার ক্রিয়াসারে লিখিত আছে _- 

“বিন্দুঃ শিবাত্মকন্তত্র বীজং শও্যাত্মকং স্থৃতম্। 

তয়োধোগে ভবেনাদস্তাভ্যো জাতান্তিশক্তয়ঃ ॥” 

বিনদুই শিবাত্বক আর বীজই শক্ঞযাত্মকঃ উভয়ের যোগে 

নাদ এবং তাহাদিগের হইতে ত্রিশক্তি উৎপন্ন । 

৬ পরিমাণভেদ । 

(তরি) বিদ জ্ঞানে উঃ সুমাগমশ্চ (বিন্দুরিচ্ছুঃ | পা! ৩২। ১৬৯) 

৭জ্ঞাতা। ৮ দাতা । ঈবেদিতব্য। 

১০ ইউক্লিডের জ্যামিতি মতে ব্যাপ্তিহীন স্থিতির নাম বিন্দু। 

(৪ 7০106 19 0080 10101) 1085 100 08009 20০ 10001010099 

৮86০0009009 । 

বিন্দূঘৃত (কী) উদ্ররোগের ওষধ। প্রস্ততপ্রণালী,-_ত্বৃত /৪ 

চাঁরিসের। আকন্দের আট ১৬ তোলা, সীজের আটা ৪৮ 

তোলা, হরীতকী, কমলাগুড়ি, শ্তামালতা, সোদাল ফলের মজ্জা, 

শ্বেত অপরাজিতার মুল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দস্তীমুল, চোরহুলি 

(ভাটুই) ও চিতামু্ এত্যেক ৮ তোলা লইয়া ঈষং চূর্ণ 

করিয়৷ উক্ত ঘ্বত এবং তাহাতে ১৬ সের জল দিয়া সমন্ত একত্র 

পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া একটা 

ভাগে রাঁথিবে। এই দ্বতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার 

বিরেচন হইবে । ইহাতে সকল গ্রকার উদরী ও অন্তান্ত রোগ 

নষ্ট হয়। 
মহাবিনদু দ্বত,_ প্রস্তত প্রণালী,_ত্বত /২ ছুই সের । সীজের 

আটা ১৬ (তোল।, কমলাগুড়ি ৮ তোলা, সৈষ্বব ৪ তোলা, 

বিচ্দুধারী 

তেউড়ী ৮ তোল!,আমলকীর রস ৩২ তোল!, জল /৪ চারিসের। 

মু অগ্সিতে পাক করিয়া! পূর্বোক্ত অবস্থায় নামাইয় র্লাখিবে। 
প্লাহা ও গুলরোগে ইহার ২ তোল! ব্যবহাধ্য। ইহাতে অন্যান্ত 

রোগেরও উপকার হয়। 

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুভিশ্চিহ্নবিশেষৈশ্চত্রক ইব। মৃগতেদ। 

বিন্দুজাল (ক্রী) বিদূনাং জালম্্। হস্তিুণডোপরি বিচিত্র 

বিন্দুসমুহ। 

বিন্দুজালক (ব্লী) বিন্দুনাং জালকমূ। গজের মুখমধ্যস্থ বিন্দু 

সমুহ । পধ্যায়--পল্পক, পদ্ম। 

বিন্দৃতন্ত্র (পুং ) বিন্দুশ্চিহৃং তত্ত্রং যস্ত। অক্ষ। তুরঙ্গক। 

£বিন্দৃতত্ত্রঃ পুমান্ শারিফলকে চ তুরঙগকে।' মে। 

বিন্দুতীর্ঘ, পুণ্যতীর্থবিশেষ। (শিবপুত্রাণ ) 
[ বিন্দমাধব ও বিন্দুসর দেখ। ] 

বিন্দৃধাঁরী, উৎকলবাসী বৈষণবস্প্রদায় বিশেষ। ইহার] বিগরহ- 

সেবা, মচ্ছবদান এবং বাঙ্গালাবাসী অন্তান্ত গৌড়ীয় বৈষ্বদের 

অনুষ্ঠেয় স্কল ধর্মমানুষ্ঠানই করিয়া থাকে। তিলকসেবার 

বিভিন্নতা নিবন্ধনই ইহাদের বিন্দুধারী নাম হইয়াছে । ইহার! 

ললাট-দেশে ভ্র যুগলের মধ্যস্থলের কিছু উপরে গোপীচন্দনের 

একটা ক্ষুদ্র বিন্দু ধারণ করে। 

বিন্দুধারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, খত, কর্মকার প্রভৃতি অনেক 
জাতিই স্থান পাইয়াছে। এই সম্প্রদায়ে শৃদ্রজাতীয়েরা ভেক 
লইয়া ডোরকৌগীন ধারণ করিতে পারে, ত্নস্তর তাহারা তার্থ- 

যাত্রায় বহির্গত হইয়৷ নব্দীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নান তীর্ঘপধ্যটন 

করিয়া আসে। যাহারা সাম্প্রদায়িক মত গ্রহণের পর এইরূপ 
তীর্ঘযাত্রায় গ্রবৃত্ত হয়, তাহারাই প্ররুতরূপ বৈষ্ণবপদ গ্রাপ্ত হইয়। . 

দেবতাপুজা ও মন্ত্রোপদেশদানে অধিকারী হইয়া! থাকে। 

্রাঙ্মণ-বিন্দুধারী দিগের ব্যবস্থা কিছু ভিন্ন। তাহারা উক্ত- 

রূপে তীর্ঘভ্রমণার্দি তাদৃূশ আবশ্তক মনে করেন না। তবে 
খটওত প্রভৃতি শুদ্র-বিন্দুধারীরা সাধারণতঃ এরূপ তীর্থযা্রা করে 
এবং তাহারাই ব্রাহ্মণশৃদ্রাদি জাতিকে মন্ত্র-দীক্ষা! দেয়। 

সাম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে, ইহার] শবদেহ দাহ 
করে এবং সেই দাহস্থানে মৃত্তিকার একটা বেদী করিয়া তদুপরি 

তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। মৃত্যুদদিবসে শবের নিকটে 

ইহারা অন্ন রদ্ধন করিয়া রাখে এবং বেদী গ্রস্তত হইলে তাহার 

সমীপে একখানি পাখা ও একটী ছত্র রাখিয়া দেয়। নয় দ্িবস 

অশৌচ পালন করিয়া দশদিনে ইহারা আগ্পশ্রাদ্ধ করে এবং 

স্ত€ুপলক্ষে শ্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ঞবদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মচ্ছব দেয়। 

কোন প্রাচীন ও প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ইহার! দাহাস্তে 

মুতের অস্থি লইয়া আপন বাস্ত ব! উদ্বাস্ত ভূমিতে সমাধি দেয় 



বিন্দুসরস্ 

ও সদ্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে তথায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়া থাকে। 

বিস্রুনাগ, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত শেরগড়রাজ্যের 

সামস্তভেদ। 

বিন্দুপত্রর (পুং) বিন্দুঃ পত্রে যহ্ত। ভূর্জবৃক্ষ। 
বিন্দুপ্রতিষ্ঠানময় (ব্রি) অনুস্বারবিশিষ্ট। (তন্ত্র) 
বিন্দুমতি (তত্র) শশবিন্দু রাজার কন্তা। 
বিন্দুমাধব, কাশীশ্থ বিষুমুত্িভেদ। একসময়ে ভগৰান্ উপেন্ত্ 

চন্রশেখরের অনুমতি লইয়া বারাণসীপুরীতে আগমন করেন 

এবং রাজা দিবোদাসকে কাশী হইতে বিদুরিত করিয়া পাদোদক 

তীর্থে কেশবন্বরূপ অবস্থান পূর্বক পঞ্চনদতীর্থের মহিমা বিচার 
করিতেছিলেন। এমন সময়ে অগ্নিবিদ্দুনাম! এক খধি তাহাকে 

শ্তবদ্ধারা সন্তষ্ট করিলে ভগবান্ বরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 

খধি বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্বব্যাপী হইলেও সর্ব- 
জীবগণের, বিশেষতঃ মোক্ষাভিলাধী ব্যক্তিদিগের হিতের নিমিত্ত 
এই পঞ্চনদতীর্ঘে অবস্থান করুন এবং আমার নামে এখানে 

অবস্থিত থাকিয়! ভক্ত ও অভক্তজনের মুক্তিদাতা হউন। খধির 

বাক্যে প্রীত হইয়া শ্রীবিষুণ বলিলেন, তোমার নামের অদ্ধাংশ 

আমাতে সংযুক্ত করিয়া আমার বিন্দুমাধব নাম কাশীতে বিখ্যাত 

হইবে। সর্বপাতকনীশন এই পঞ্চনদতীর্ঘথ আজ হইতে 

তোমার নামকরণে “বিন্দৃতীর্ঘ” নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই পঞ্চনদ- 
তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়। বিন্দুমাধব দর্শন করিলে মনুষ্য 

আর কখনও গর্ভবাস-যস্ত্রণা ভোগ করে না। কান্তিকমাসে 
সর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ব্রহ্গচধ্যপরায়ণ হইয়৷ যদি কোন ব্যক্তি 

বিন্দৃতীর্থে নান করে, তাহার আর যমভয় থাকে না । এখানে 

চাতুন্মাস্তত্রত, অভাবে কার্তিকীত্রত অথবা কেবল ব্রহ্চর্ধ্য 

অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্তদ্ধচিত্তে কার্তিকমাস অতিবাহন করিলে, 

দীপদান করিলে বা বিষুণ্যাত্রা করিলে মুক্তি দূরে থাকে না। 

উত্থানৈকাদশীতে বিন্দুতীর্ঘে নন, বিন্দুমাধবের অর্চনা ও রাত্রি- 

জাগরণপূর্ব্বক পুরাণ-শ্ররণাদি করিলে জন্মভয় থাকে না। 
( কাশীখণ্ড ৬০ অঃ) 

বিন্দুরাজি (পুং ) রাজিমান্র্প বিশেষ। 
বিন্দুরেখক ( পুং) বিন্দুবিশিষ্ট। রেখা যত্র কন্। পক্ষিভেদ। 

বিন্দুল (পুং) অগ্নিপ্রকুতি কীটবিশেষ। 

বিন্বাসর €পুং) বিন্দুপাতন্ত বাসরঃ। সস্তানোৎপত্তিকারক 

শুক্রপাত দ্রিন। 
বিন্দুসরস্ (ক্লী) বিন্দুনামকং সরঃ। পুরাণোক্ত সরোবরতভেদ । 

মএপুণাণ মতে--এই বিশ্ুুসরের উত্তরে কৈলাস, শিব ও 

সর্ষবৌষধিগিরি, হরিতালময় গৌরগিরি এবং হিরণ্/শৃঙগ বিশি্ 

বিন্দুসর বা বিল্ভুহ্,দ 

সুমহান্ দিব্যৌষধিময় গিরি। তাহারই পাদদেশে কাঞ্চনসন্লিড 
একটা মহান্ দিব্য সর আছে, ইহারই নাম বিন্দুর । এখানেই 
রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার অন্ত বহ্বর্ধ বাস করিয়।- 

ছিলেন। এইস্থান হইতেই পূর্বমুখে ব্রিপথগা গল্গ' প্রবাহিত 
হইয়াছেন। সোমপাদ হইতে নিঃস্যত হইয়া এই নদী সপ্তধা 
বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারই তীরে ইন্ত্রাদি স্ুরগণ বনু যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন । দেবী গঙ্গ! অস্তরীক্ষ, দিব ও ভূলোকে আসিয়া 
শিবের অঙ্কে পতিত হুইয়৷ যোগমায়ায় সংরুদ্ধ হইয়াছেন । 

ক্ষোভণপ্রযুক্ত তাহারই যে সকল বিন্দু ভূতলে পতিত হুইয়াছিল, 
সেই সকল বিন্দু হইতে সরোবরের উৎপত্তি হয়, এ কারণ এই 

সরোবরের নাম বিন্দুসরঠ | 

“তস্তা যে বিন্দবঃ কেচিদ্ ক্ষুন্ধায়াঃ পতিতা ভুৰিঃ। 

কৃতন্ত তৈবিন্দুসরন্ততো বিন্দুসরঃ স্বতম্ ॥১ (মৎস্য ১২০ অঃ) 

এই বিন্দুসরই খখেদে সরপস্ এবং এক্ষণে সরীকুলহদ নামে 
প্রথত। হিমপ্রলয়ের পর এখানেই প্রথম আধ্য উপনিবেশ 
হইয়াছিল। [ আর্ধ্যশব দ্রষ্টব্য । ] ্ 

বিন্দুর বা বিন্দুহ, দ) উড়িষ্যার স্থপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রমধ্যস্থ 

একটা প্রাচীন বিশাল সরোবর। উতৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা, 

্ব্ণাপ্রিমহোদয়, একামপুরাণ ও একাম্রচন্দিকায় এই বিন্দৃতীর্থের 

মাহাত্য সবিস্তার বণিত হইয়াছে। 

একামপুরাণে লিখিত আছে, পূর্বকালে সাগরতীরে অগ্নি- 

মালী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেবদেব আমাব তটে বাঁস করুন। 

তদনুসারে ন্বর্ণকুট নামক |গপিপৃষ্টে ক্রোশ মাত বিস্তৃত একাম 

নামক তরুমূলে শিব আসিয়া বাস করিলেন। সেই লিঙ্গের 

উত্তরে ৩০ ধেনু দূরে শঙ্কর স্বয়ং বীর্য প্রভাবে শৈল হইতে পাষাণ 
খড়িয়া ফেলেন। তাহার আজ্ঞায় সেই স্থানে অতি গভীর 

বিপুলসপিণ এক হুদ উৎপন্ন হইল। মহাদেব পাতাল হইতে 

সেই জল উখিত হইতে দেখিয়৷ সপ্ত সাগর, গজাি নদী, মানস 

ও অচ্ছোদ প্রমুখ সরোবর অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছু নদ নদী 

তীর্থ আছে, তাহার জল লইয়া [তর্নি সেহ জলে নিক্ষেপ 

করিলেন। এইরূপে নকল তীর্থের বিন্দু এখানে ক্ষরিত হইতে 

লাগিল। ত্রিপথগ! গঙ্গাও মহাদেবের কমণ্ডপু হইতে নিয়ত শত 

মুখে ক্ষরিত হইতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ এই ঝাপী নির্মাণ করায় 
ইহ! শঙ্করবাপী নামে এবং বিশ্বের যাবতীয় তীর্থের বিন্দু আসিয়। 

এখানে মিলিত হইয়াছে বলয় বিন্দুসর নামে খাত হইয়াছে। 

যথা_-দলোকে শঙ্করবাপাতি ততঃ খ্য/তিং গমিষ্যতি। 

বিন্দুঃ অবতি বিশ্বস্য নায় বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ॥” 

একাম ক্ষেত্রে ব৷ ভূবনেশ্বরে গিয়৷ তীর্ঘযাত্রীকে অগ্রে এই 

বিন্ৃহদে স্নান করিতে হয়। ন্নানমন্ত্র-_ ) 

এ 



চন্দ্রচ্ড়ং সমালোক্য চন্ত্রচুড়ো। ভবেন্নরঃ ॥”(একাত্্পু” ২৩ অঃ) 

[ একাত্ত্কানন ও ভুবনেশ্বর শব্দে অপরাপর বিবরণ শষ্য] 

বিন্দুসার, বৌদ্ধ নরপতিভেদ। [ বিষিসার দেখ। ] 
বিন্দ্াবন (হিন্দী) বৃন্দাবন। [বৃন্দাবন দেখ। ] 
বিদ্ধ, জ্ঞানে। খক্ ১৭৭ মন্ত্রে বিদ্ধ ধাতুর প্রয়োগ আছে। 

কোন কোন বৈয়াকরণ টহাকে বিন্দ, বিধ্ বা ব্যধ, ধাতুর 
অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করেন। (নিরুক্ত ৬।১৮) 

বিদ্ধ (পুং) বিদ্যুশবের প্রামাদিক পাঠ। (মার্কপু* ৫৭1৫২) 

বিদ্বচুলক ( পুং) জাতিবিশেষ । বিদ্ধাচুলিক পাঠান্তর | 

বিদ্বপন্র [তরী] (ত্র ) বিষশলাটু, চলিত বেলশুট। 
বিহ্ধস (পুং)চন্দ্র। (ত্রিকা" ) 
বিদ্ধ (পুং) বিধ-যৎ। পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। ১ পর্বতবিশেষ, 

বিন্ধ্যপর্বত। 

এই পর্বত দক্ষিণদ্দিকে অবস্থিত, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে 
বিদ্ধ্পর্বত এই দুইয়ের মধ্যস্থলে,বিনশনের অর্থাৎ সরশ্বতী নদী- 
বর্জিত কুরক্ষেত্রের পুর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহার 

লাম মধ্যদেশ। 

“উত্বরন্তাং দিশি হিমবান্ পর্বত দক্ষিণন্থ/ং বিদ্ধ্যঃ |” 

(মন্ু ২২১ টীকায় মেধাতিথি ) 

প্রাচীন শ্রুতি এইরূপ যে, বিদ্ধ্য পর্বতের পশ্চিম দিগবাসীরা 
মতস্তাভোজন করিলে পতিত হইয়া থাকে । 

“বিদ্ধ্য্ত পশ্চিমে ভাগে মৎ্স্তভৃক্ পতিতো ভবেৎ।” 

(ইতি প্রাচীনাঃ) 
২ ব্যাধ, কিরাত। 

বিদ্ধ্যকন্দর র্রৌ) বিশ্ধান্ত কন্দরং | ১ বিদ্ধ্যপর্র্বতের কনর, গ্রহা। 

বিদ্ধ্যকবাস (পুং) বৌদ্বভেদ। 
বিদ্ধ্যকুট (পুং) বিদ্ধ্যে কূটং মায়া কৈতবং বা যস্ত। ব্যাজেন 

তম্তাবনতীকরণাদস্ত তথাত্বং। ১ অগন্ত্য মুনি। (তরিকা) 

অগন্ত ছলন| করিয়া বিদ্ধ্যের দর্প খর্ব করিয়াছিলেন, 

এইজন্য তাহার নাম কিদ্ধ্যকুট হইয়াছিল। ২ বিদ্ধ্যপর্ববত। 
বিদ্ধ্যকেতু (পুং) পুলিন্দ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা” ১২১।২৮৪) 

বিহ্ধ্যগিরি মধ্যভারতে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটা পর্বতশ্রেণী । 

ইহা গঙ্গার অববাহিকাভূমি ব| সংক্ষেপে আধ্যাবর্ত হইতে দাক্ষণা- 
ত্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। 

পুরাণে বিদ্ধ্যপর্বতসঘ্ন্ধে নানা! কথা! লিখিত আছে। দেবগণ 

পুরাকালে এই শৈলশিখরে বিহার করিতেন। তীহাদের সেই 

বিচরণভূমি বিশেষ অন্থধাবন সহকারে পাঠ করিলে বোধ 

হয় যে, ততকালে তাস্ী ও নর্খ্দার মধাবর্বী সাতপুরার সুরমা ও 

কেবল নর্শর্দার উত্তরস্থিত নান! শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত পর্বত- 

মালাই বিদ্ধাশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে । 
দেবীভাগবত পাঠে জানা যায় যে,এই বিষ্ধ্যাচল সমস্ত পর্র্বতের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় । ইহার পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ বৃহৎ পাঁদপরাজি 

বিরাজিত থাকায় ইহা ঘোর বনসমূহে পরিণত হইয়াছে। 
মধ্যে মধ্যে লতাগুল্মনিচয় পুষ্পভারে পূর্ণ-পুলকাঙ্গ দৃশ্ঠমান হওয়ায় 
উহার সেই সেই স্থান উপবনসদৃশ মনোরম দেখ। যায়। এ বন- 
তাগে মগ, বরাহ, মহিষ, বানর, শশক, শৃগাল, ব্যাত্ব, ভল্ল,ক 
প্রভৃতি বনচারী জন্তগণ হষ্টমনে বিচরণ করিয়। থাকে এবং দেব, 

দানব, গন্ধর্বব, ও কিন্নরগণ ইহার নদ ও নদীতে অবগাহনপূর্কক 

জলক্রীড়া করিতেন । 

একদিন দেবধি নারদ বিদ্ধাসকাশে আসিয়া বলিলেন, হে 

অতুলপ্রভাব বিদ্ধ্য! স্মেক গিরির সমৃদ্ধিসন্দর্শনে আমি 

বিমুগ্ধ হুইয়াছি। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এখানে 
নান! ভোগন্থথে দিনযাপন করেন। অধিক কি বলিব স্বয়ং 

ভগবান্ বিশ্বাত্মা গগনবিহারী মরীচিমালী সমস্তগ্রহ ও নক্ষত্রগণ- 

সহ এই পর্ধতকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই কারখে সে 
বড় গর্বিত হইয়াই আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বলিয়া 
স্পর্ধী করে। 

দেবর্ষির মুখে স্বজাতি সুমেরুর এরূপ উন্নতি শ্রবণ করিয়া 

বিদ্ধ ঈর্ষাপরবশ হইলেন এবং স্বীয় কুটিণ বুদ্ধিতে পরিচালিত 
হইয়া সুধ্যের গতিরোধপুর্ব্বক ন্ুমেরুর গর্ব খর্ব করিতে 
চেষ্টা পাইলেন। তিনি স্বীয় ভুজরূপ সুদীর্ঘ শূঙ্গসমূহ 
সমুন্নত করিয়া আকাশমার্গ 'অবরোধপুর্বক অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন । ুর্ধ্যদেব আর তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর 

হইতে পারিলেন ন। 
এইরূপে বিদ্ধ্কর্তৃক হুর্ধ্যমার্গ রুদ্ধ হইলে দিব্যপুরে নান! 

গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। চিত্রগুপ্ত আর কালনির্ণ় করিতে 

পারিলেন না। দৈব ও পিতৃকার্ধা একবারে বিলুপ্ত হইল-_ 
এককথায় পৃথিবী হোমার্দি এবং শ্রান্ধতর্পণাি-বর্জিত হইয়া 
পড়িল। পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের অধিবাসীরা সর্ব! নিশাকাল 
অন্থভব করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিল) পক্ষান্তরে পুর্ব ও 
উত্তরদিক্স্থিত লোকের! প্রচণ্ড মার্তওতাপে তাঁপিত হইয়া 
অশেষবিধ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল। কেহ দ্ধ, কেহ মৃত, 

কেহ বা অর্ধমৃত হইয়া রহিল। ত্রিভুবনের হাহাকার দর্শনে 

কাতর হুইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্বেগপুর্ণ মানসে এই উপন্রব 
শাস্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

অবশেষে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া! কৈলাসে দেবদেবের 
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শরণাপন্ন হইলেন এবং বি্ধ্যের উন্নতি স্তস্তন করিবার নিমিত্ত 

তাহাকে বিশেষ অন্থরোধ করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, 
বিশ্বের উন্নতি খর্ব করিতে মামাদের কাহারও সাধ্য নাই, চল 

সকলে মিলিয়া আমর! বৈকুগনাথের শরণ লই। 

দেবগণ বৈকুঠে আসিয়া বিষুর স্তব করিলে পর, তিনি তুষ্ট 
হইয়া জানাইলেন, বিশ্বসংসারনিম্মাতা দেবী ভগবতীর সেবক 

অতুল প্রভাব অগন্ত্য মুনি এক্ষণে বাবাণসীতে অবস্থান কবিতে- 

ছেন। তিনি ব্যতীত কেহই বিন্দের উন্নতির প্রতিরোধক 

হইতে পারিবে না। তখন দেবগণ বাঁরাণসীতে আসিয়া অগস্ত্য 

আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাহার ুপাভিক্ষা করিলেন। 

তখন লোপামুদ্রাপতি অযোনিসস্তবা সেই মহামুনি কালটতৈরবকে 

প্রণিপাতপূর্বক বাবাণসী পবিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে 
চলিলেন। মিমেষমধ্যে তিনি বিদ্ধয সমীপে উপস্থিত হইলেন। 

বিশ্ধ্য মুনিবর অগন্তাকে সম্মুখে দেখিয়া যেন পৃথিবীর কাণে কাণে 
কিছু বলিবার উদ্দেশেই দণ্ডবত হইয়া অগন্ত্কে প্রণাম 

করিলেন । মহাগিরি বিদ্যাকে এইরূপে প্রণত দেখিয়া অগস্ত্য 

আনন্দ সহকারে বলিলেন, প্বৎস! তোমার এই ছুরারোহ 

প্রস্তর আরোহণ করিতে আমি নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, আমি 

যতদিন ন1 ফিরিয়া আসি, ততদিন তুমি এই ভাবেই অবস্থান 

কর।” মুনিবর এই বলিয়! দক্ষিণদিকে প্রস্থান কবিলেন। 

তিনি শ্রীশৈল দর্শন করিয়! মলয়াচলে গমনপূর্ব্বক তথায় আশ্রম 
স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তদবধি বিদ্ধ্য আর 

মস্তক উত্তোলন করে নাই। 

এদিকে মনুপুজিত দেবী ভগবতীও বিদ্ধ্যাচলে আসিয়া 
অবস্থিত হইলেন । তদবধি তিনি বিদ্ধ্যবাসিনী নামে ত্রিলোকে 

পুজিতা হইতেছেন। ( দেবীভাগবত ১০।৩-৭অঃ )। 
বাঁমনপুরাণে লিখিত আছে যে, কালে এই পর্বত উচ্চ 

হইয়া! ক্রমে হুর্্যমগ্ডলের গতিরোধ করে। তাহাতে সু্যদেব 

ব্যাকুল হইয়া অগন্ত্য খধির হোমাবসান কালে তথায় উপস্থিত 

হন এবং খধিকে বলেন, হে কুম্তভব! বিদ্ধ্যগিরির প্রভাবে 

আমার স্বর্ণ যাতায়াতের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, অতএব 

যাহাতে আমি নিরাপদে স্বর্গা(দতে ভ্রমণ করিতে পারি, এরূপ 

উপায় করুন। দিবাকরের এই বিনীত বাক্যে মহষি বলিলেন, 

আমি অগ্যই বিদ্ধ্যগিরিকে নিম্সশৃঙ্গ করিব । 

এই বলিয়া মহর্ষি দণগ্ডকারণ্য হইতে বিষ্ব্যাচলে গমন করিলেন 
এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ বিদ্ব্য! আমি তীর্থযাত্রা করিয়াছি, 

তোমার অততযুচ্চতা৷ প্রযুক্ত দক্ষিণদিকে যাইতে পারিতেছিন!, 

অতএব তুমি অগ্ঠই নীচতর হও। খধষির এই অনুজ্ঞায় বিশ্ধ্য- 
গিরি নিয়শূঙ্গ হইলে অগন্ত্য পর্বত পার হইয়া দক্ষিণদিকে গিয়া 
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পূনর্বার ধরাঁধরকে বলিলেন, শুন বিদ্ধ! যাবৎ আমি তীর্থ- 
পর্যটন করিয়৷ প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি এইরূপ নিম্নভাবে 
অবস্থান করিবে । যদি ইহার ব্যত্যয় কর, তবে আমার নিকট 

অভিশপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়। খধি তথ! হইতে প্রস্থান 
করিয়া দক্ষিণ দেশের অন্তরীক্ষ প্রদেশে আশ্রমনির্মাণান্তে 

তথায় স্বীয় সহধর্মিণী লোপামুদ্রাসহ বাস করিতে লাগিলেন । 

তখন বিদ্ধা মুনির প্রত্যাগমন আশা! পরিত্যাগ করিল এবং তদীয় 

শাপতয়ে ভীত হইয়া তদ্রপ অবনতভাবেই রহিল। 
দানবদলনার্থ এই বিদ্ধাগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে হূর্গাদেবীও 

অবস্থিতা হইলেন। অগ্গরোগণের সহিত দেব, সিদ্ধ, ভূত, নাগ 

ও বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে একত্র স্তবাদিদ্বার তাহাকে অহপ্পিশি 

সন্ত করিলেন এবং ভাহারা নিজেরা ও ছুঃথশো কবিবর্জিত হইয়া 

তথায় অবস্থান কবিতে লাগিলেন। ( বামনপু* ১৮ অ+) 

কাণাথণ্ডে প্রিখিত আছে।_মহধি নারদ নর্মমদাসলিলে 

অবগাহনাস্তে গুকারেশ্বর মহাদেবের পুজা করিয়। বিদ্ধানকাশে 

উপনীত হুইলেন। বিদ্ধ্য অগ্টোপকরণনির্সিত অর্থ্য দ্বার! 

যথাবিধি পুজাপূর্বক স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর 
দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বিদ্বাকে বলিলেন, বিদ্ধ! এই পর্ধাতগণের 

মধ্যে এক শৈলশেষ্ট স্থমেরুই তোমাকে অবমাননা করে। ইহাই 

আক্ষেপের বিষয়। অন্তান্ত কথার পর এই কথা বলিয়া নারদ 

প্রস্থান করিলে বিদ্ধ্য সুমেকর প্রতি অহ্য়াপরবশ হুইন্স। যাহাতে 
দিবাকর গ্রহনক্ষব্রগণসহ সুমের পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতে না 

পারেন, তাহার প্রতিবিধান জস্ঠ স্বীয় দেহ বর্ধিত করিয়া হুর্য্যের 

গমনাগমন পথ অবরোধ করিলেন । ইহাতে স্ব্গমর্ত্যের যাবতীয় 
লোঁক যারপর নাই ব্যাকুল হইয়! উঠিল। দেবগণ জগতের 

শান্তির জন্য ব্রঙ্গার নিকট এবিষয়ের প্রস্তাব করিলে তিনি 

বলিলেন যে, অগন্ত্য খবি ব্যতিরেকে অন্ত কাহারও দ্বার! ইহার 
প্রতিকারের প্রত্যাশা নাই; অতএব তোমরা অবিলম্বে বিশ্বে- 

শ্বরের অবিমুক্তক্ষেত্রে গিয়া সেই মিত্রাবরুণতনয় মহাতপন্থ্ী 

অগস্ত্ের নিকট এতদ্বিষয় বিজ্ঞাপন কর। 

রক্ষার পরামর্শে ইন্্র প্রমুখ দেবগণ বারাণসীধামে আসিয়া 

অগস্ত্যসন্নিধানে বিক্যাগিরিকৃত আকনম্মিক উৎপাতের বৃতান্ত 

জানিয়াই তন্নিবারণ জন্ত সান্ুনয়ে অনুরোধ করিলেন । অগন্ত্যও 

অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান জন্ত বিদ্ধ্যাচলাভিমুখে গমন করি- 

লেন। বিষ্বাগিরি অনলসদৃশ মুনিকে দেখিয়া অতি সন্স্ত- 
ভাবে স্বীয় শরীর অবনত করিয়া বিনয়নস্রবচনে বলিলেন, 

প্রভো ! আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহা আল্তা কন্ধিবেন, কিস্কর 

তৎসম্পাদনে প্রস্তত। ইহা! শুনিয়া অগন্ত্য বলিলেন, বিদ্ধ্যগিরে ! 
বাস্তবিক তুমিই সাধু! তুমি আমার পুনরাগমন কাল পর্যন্ত 
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লোপামুদ্রার সহিত দক্ষিণদিকে আসিয়া পবিত্র গোদাবরীতটে 

অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এই সকল পৌরাণিক বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই 

বিদ্ধ্যগিরি একসময়ে অতি উচ্চচুড় ছিল। সেই তুঙ্গশিখরে 

সাধারণে গমন করিতে পারিত না। তাই তাহা দেব, বক্ষ 

ও কিন্নরাদির বাসভৃমি বলিয়! কীর্ডিত হইয়াছিল। অকন্পাৎ 

ঈর্যায় বিদ্ধোর হৃদয় আলোড়িত হইল। তিনি স্বীয় কলেবর 

বদ্ধিত করিয়া ুর্ধ্যদেবের গতিরোধ করিলেন অর্থাৎ সুমের- 

শিখর পর্য্যন্ত অবসর দিলেন না। সহসা অন্ধকারে জগৎ ব্যাপ্ত 

হইয়। উঠিল। বিদ্ধাশৈলের পুরাণবর্ণিত এই আকম্মিক বৃদ্ধি 

এবং স্ুষ্যগতি রোধপূর্বক অন্ধকার বিস্তার অনুশীলন করিলে 

মনে হয় যে, একসময়ে বিদ্ধপর্ধতের হৃদয় ভেদ করিয়া 

অগ্সিগলিত দ্রবপদার্থসমূহ এবং ধূমরাশি উদগীরিত হইয়া 

জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। পুরাণের উক্ত বর্ণনা যে 

আগ্নেয়গিরির অগ্ন,ৎপাতের পরিচান্নক এবং রূপকভাবে তাহাই 

বে পুরাণে বর্ণিত, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। বিভিননপুরাণে 

অগন্তের বিভিন্নদিকে গমন স্থচিত হইয়াছে । অগন্তের দাক্ষি- 

গাত্য গমন এবং অন্তরীক্ষে গোদাবরী তটে বা মলয়াচলে আশ্রম 

স্থাপন হইতে তৎকালের বি্ধাপাদবাসী আধ্যগণের দাক্ষিণাত্যে 

উপনিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গক্রমে বণিত বলিয়া সথচিত কর! ষায়। 

আধুনিক ভূতত্ববিদ্গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, 

বিদ্ধাশৈলের প্রস্তরস্তর এবং শাখাপ্রশাখাগুলি বিশেষরূপে 

পর্যবেক্ষণ করিলে উহাদিগকে আগ্নেয়গিরির শ্রাবজাত বলিয়াই 

জ্ঞান হয়। 

প্রাচীনকালে এই শৈলদেশ নানা নদনদীপরিশোভিত 

ছিল এবং অনেক আর্য ও অনাধ্য জাতি এখানে বাস করিত। 

পুরাণে বিদ্ধাপাদ হইতে শিপ্রা, পয়োষী, নিবিবন্ধ্যা, তাপী 

প্রতৃতি কএকটী নদীর উৎপত্তির ডল্লেথ পাওয়া যাগ £-- 

পশিপ্রা পয়োফী নির্বিন্ধা। তাপী সনিষধাৰতী।। 

বেধা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমুদ্ধতী ॥ 

করতোয়া মহাগোরী দুর্গা চান্তঃশির! তথা । 

বিদ্ধযপাদ প্রহুতাস্তা নচ্চ১ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥ 

( মার্কগেয়পুণ ৫৭২৪-২৫ ) 

এই নদীগুণি পুপ্যসলিলল! এবং পবিত্র তীর্থরূপে হিন্দুর নিকট 

পুজনীয়। তথায় আর নিবাম না) থাকিলে কখনই এ সকল 

নধীর পনিত্রতা কীত্তিত হইত, ন/। 
এই পর্বতের পৃষ্ঠদেশে এবং নর্মাতট পধ্যস্ত দর্ক্ষণপাদমূলে 

কতকগুলি গ্রাটীন অসভ্য জাতির বাস ছিল। এখনও তথায় 

এইরূপ ধর্বভাবে অবস্থানকর। এই বলিয়া মুনি স্বীয় পত্ী 

পুরাণে লিখিত আছে £-_ 

*নাসিক্যাবাশ্চ যে চান্তে যে চৈবোত্তরনর্মাদাঃ | 

ভীলকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারম্বতৈরপি ॥ 

কাশ্মীরাশ্চ সুরাষ্টরাশ্চ আবস্ত্যাশ্চার্বদৈঃ সহ। 

ইত্যেতে হাপরাস্তাংশ্চ শৃণু বিদ্ধানিবাসিনঃ ॥ 

সরজাশ্চ করষাশ্চ কেরলাশ্চোৎ্কলৈঃ সহ। 

উত্তমর্ণ। দশার্ণাশ্চ তোজ্যাঃ কিফিদ্ব্যকৈঃ সহ ॥ 

তোশলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশস্তথা । 

তুথুরাস্তঘুলাশ্চৈব পটবে! নৈষধৈঃ সহ ॥ 
অরজ্াতুষ্টিকারাশ্চ বীতিহোত্র! হযবস্তয়ঃ | 

এতে জনপদাঃ সর্ব বিদ্ধযপৃষ্ঠনিবাসিনঃ ॥” 

( মার্কণেয়পু” ৫৭৫১-৫৫) 

বামনপুরাণেও এই স্থানগুলি বিদ্ধ্যপর্বতের নিয্নভাগে 

অবস্থিত বলিয়৷ বণিত আছে । তবে উক্ত গ্রন্থে ছু একটা স্থান- 

ন[মের বৈপরীত্য দেখা যায়। (বামনপু” ১৩ অ?) 

পুরাণে ও স্ৃত্যাদিতে এই পর্বত মধ্যদেশের ও দক্ষিণাত্যের 

সীমানির্দেশক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ইহা দ্বারা উত্তর 

ভারতের আধ্য-পনিবেশিকগণের সহিত দাক্ষিণাত্যের অনাধ্য- 

জাতির পার্থক্য রেখা বিনিবেশিত হইয়াছে । 

"হিমবদ্ধিদ্ধায়োর্দধ্যং যৎ প্রাপ্থিনশনাদপি। 

গরত্যাগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীত্ভতিতঃ ॥ 

আসমুদ্রাত্ত বৈ পুর্বাদাসমুদ্রাত্, পশ্চিমাৎ্চ। 

তয়োরেবাস্তরং গিধ্যোরাধ্ঠাবর্তং বিছুর্ব,ধাঃ ॥৮ 

( মন্থুসংহিতা ২২১-২২) 

মিঃ ওল্ডহাম ও মিঃ মেড্লিকট বিজ্ধ্যপর্ববতে ভূতত্ব পধ্যা- 

লোচনা করিয়৷ লিখিয়াছেন যে, এই পর্বতমালা! দাক্ষিণাত্যের 

উত্তবসামা ব্যাপিয়। রহিয়াছে । উহা যেন একটী ত্রিকোণের 

মূলদেশ, পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা উহার পার্দ্বয়-_ 

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বহিয়া কুমারিকা অস্তরীপের 

নিকট পরম্পরে মি।লিত হইয়াছে,_-নীলাগিরি শৈলশিখরই যেন 

মই ত্রিভুজের চূড়া । গুজরাত ও মালবের মধ্যদিয়া এই 

পর্বত ধীরপদে মধ্যভারত আঁতক্রম করিয়৷ রাজমহলের গাঙ্গেয় 

উপত্যযকাদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা অক্ষা” ২২০২৫ 

হইতে ২৪০৩০ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩:৩৪ হইতে ৮০৪৫: পু 

মধ্যে অবাস্থত ।॥ সাধারণ উচ্চতা ১৫০০ হইতে ৪৫০ ফিটের 

মধ্যে, তবে কোথাও কোথাও ৫০০০ ফিটের অধিক উচ্চ 

চূড়া আছে। 
পশ্চিমে গুজরাত হইতে পুর্ব্বে গঙ্গার অব্বাহিকাদেশ পর্যযস্ত 



বিদ্ধ্যগিয়ি 

২২০ হইতে ২৫" সম-অক্ষান্তরের মৃধ্যে 

আছে। ইহ! এক্ষণে নর্শদার উত্তর উপত্যকার সীমারূপে 

বিগ্কমান। এই পর্বতের অধিত্যক। দেশ সাধারণতঃ ১৫০ হইতে 

২০*০ ফিট উচ্চ। তবে স্তানে স্থানে এক একট শৃঙ্গ উন্নতমস্তকে 

নণ্ডায়মান থাকিয় প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের একতাভঙ্গ করিয়াছে। 

অক্ষাণ২২০৩৪ উঃ এবং দ্রাথি ৭৩৪১ পৃঃ মধ্যে চম্পানের নামক 

শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০* ফিট উচ্চ; জামঘাট ২৩** ফিট; 

ভোপালের শৈলশিখর ২৫** ফিট, ছিন্দবাড়। ২১**, পাঁচমারী 

৫০০০ () দোকগুড় ৪৮০৯, পট্টশঙ্কা ও চূড়াদেও বা চৌড়া-ছু 
৫০*০, অমরুকণ্টক অধিত্যকা ৩৪৬৩, লাঞ্ষিশৈলের লীলানামক 

শিখর ২৬০০ ফিট ( অক্ষা* ২১০৫৫ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০০২৫ 

পৃঃ )। উক্ত পর্বতের অক্ষা” ২১০৪০ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮*০৩৫ 

ংশে ২৪০* ফিট উচ্চ আরও একটা শৃঙ্গ আছে। 

পশ্চিমভারতের অধিত্যকা গ্রদেশস্থিত মালব, ভোপাল 

প্রভৃতি রঙ্গের দক্ষিণ সীমায় প্রাচীরম্বরূগে এই পর্বতমাল৷ 

দণ্ডাত্বমান এবং উহাই উহার পশ্চান্তাগ বলিয়া গণ্য। সাগর 

ও নর্ম্দা প্রদেশস্থ উহার উচ্চ চুড়াগুলি পর্বতের মুখভাগ 

বলিয়। কথিত। উহার উত্তরভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগ কএক 

শত কিট উচ্চ। বিদ্ধাপর্বতের পশ্চিমসীমা হইতে উত্তরধিকে 

একটী পর্বতশ্রেণী বক্রভাবে রাজপুতনার মধ্য দিয়! দিল্লী পর্যন্ত 

গিয়াছে । উহার নাম অরবল্লীপর্ত, উহা পশ্চম-ভারতের 

মরুদেশ হইতে মধ্যভারতকে পৃথক্ রাখিয়াছে। 

অধুনা আমরা বিদ্ধ্যপর্বতকে নান! শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত 

দেখিতে পাই। এর শাখাগুলি স্থানীয় এক একটা বিশেষ নামে 

খ্যাত আছে। পৌরাণিকযুগে বিদ্ধ্যপর্ববতের দক্ষিণস্থ সাতপুরা 

শৈলমাল।াও বিদ্ধ্য নামে পরচিত ছিল, কিন্ত এক্ষণে কেবলমাত্র 

নম্ম্দ(র উত্তরবন্তা বিস্তৃত শৈলশ্রেণীই বিদ্ধ নামে পরিজ্ঞাত। 

(বদ্ধ্যপর্বতের পুর্বাংশ একটা বিস্তীর্ণ অধিত্যকা প্রদেশ। 

উহার উত্তরে ও দক্ষিণে অসংখ্য শাখা প্রশাখা। দক্ষিণের এ 

শাখাসমূহের মধ্যে উড়িয্যার বিভিন্ন উপত্যকা (বরাজিত। 

উত্তরে ছোটনাগপুরের অধিত্যকা ভূমি, উহা ৩০** ফিট উচ্চ। 

পশ্চিমে সরগুজার নিকটে উহা! আরও উচ্চতর হহয়াছে। 

হাজারিবাগের ডচ্চতা ১৮০০ ফিট, কিন্তু পুর্ববাঞ্চলে পরেশনাথ 

পর্বতের উচ্চত! ৪৫০০ ফিট। এই পর্বতশ্রেণার সর্ব পূর্ববসীমা 

ুঙ্গের, ভাগলপুর ও রাজমহলের (নিকট গার তীর পথ্য্ত 

(বন্তৃতআছে। বিদ্ষ/পব্ধতের যে অংশ মীর্জাপুর জেলায় পড়ি- 

মাছে, তাহা বিখ্যাচল নামে প্রসিদ্ধ। উহা হিণুর [নকট একটা 

পবিত্র তীর্থ ঝালয়৷ গণ্য। [ বিশ্ধ্যবাসনী ও বিদ্ধ্যাচল দেখ। 

এই পর্বতের শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত বাভন্ন উপত্যকা গুল 

বিন্ধ্যগিরি 

বিভিন্ন দেশবাসীর আশ্রয়ভুমি হওয়ায় এগুলি রাজকীয় ও 

জাতিগত বিভাগের সীমারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে 

সমগ্র বিদ্ধ্যপর্তের বিবরণ একত্র সঙ্কলনের সুবিধা হয় নাই। 

উহার যে অংশ যে জেলার অন্তভূক্তি অথব! যে জাতির বাসভৃমি 

পর্বতের প্রারুতিক বিবরণও সেই সেই জাতি বা জেলার সহিত 

পৃথগ ভাবে বর্িত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদিতে আমর! 

সেই কারণে বিদ্ধ্যপর্বতের অংশবিশেষের মাহাত্ম্য কীত্তিত 

দেখিতে পাই। মোগলসাম্বাজ্যের অধিকারকালে শাসনসংক্রান্ত 

রাজকীয় কাধ্যাদির স্থবিধাব্পদেশে এবং দাক্ষিণাত্য আক্রমণ 

বিষয়ে সুবিধা হওয়ায় এই পর্বতের স্থানবিশেষের পরিচয় 

ইতিহাসে বা রাজকীয় বিবরণীতে স্থানলাভ করিয়াছে । 

ভূতত্ব বিষয়ে, নর্মদাতীরবস্তী বিদ্ধ্পর্বতের পাদভূমি ্রত্ব- 

তব্ববিদ্ের যেরূপ আদরের স।মগ্রী ও চিত্তাকষণকারী, ভারতের 

অপর কোথা আর সেরূপ স্থান নাই। এস্থানে বিদ্ধ্য- 

পর্বতে বালুপ্রস্তরের যে সুগভীর স্তর এবং মিশ্বতৃস্তর 
(83১০০1৪$5এ ০৪১) অতি আশ্চধ্য ও বিখ্যাত। প্রাকৃতিক 

বিপধ্যয়ে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং জলবায়ুর প্রভাবে 

ইহার দক্ষিণভাগের গ্রস্তরস্তবগুলি অপুর্ব বৈগুণ্য প্রাপ্ত 

হইয়াছে । নন্দী উপত্যকার মুলদেশ বহিয়া ব্র'মশঃ পুর্ববা- 

ভিমুখে ধাবমান শোণনদের উপত্যকা এবং বেহার ও গোরখ- 

পুর পর্ধতমালায় এরন্বপ প্রস্তর দেখা যায়। 
ভূতন্ববিদ্গণ বিদ্ধযপর্বতের প্রস্তর-স্তরাদির পধ্যায়িক গঠন 

পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, পূর্ববপশ্চিমে সাসেরাম হইতে 

নিমাচ পধ্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে আগ্রা হইতে 

হোসঙ্গাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৩* মাইল পরিব্যাপ্ত স্থানে প্রস্তব- 

স্তরনিচয়ের যে একটী পাক্বত্যগর্ভ (79০-0)8310) ) পরিলক্ষিত 

হয়, ভূণঞরের সেই স্তবসম্টিকে সাধারণতঃ 101178500০৮ 

10180101) বলা হইয়। থাকে । এই বিস্তীর্ণ পার্বত্য ভূপঞ্জবের চত্রু- 

স্পার্খে সাধারণতঃ যে বেলেপাথরের (১/1)058601)9) স্তর পাওয়। 

যায়, তাহার সহিত নিসিক বা ট্রার্জিসন প্রস্তবের 1417810১001 

07 01)015810 19৫1লে) কোনও পৌসাদৃস্ঠ নাই) কিন্তু ইহার 

পূর্বভাগে অবস্থিত বুন্দেলখণ্ড ও শোণনদের উপত্যকাদেপে 

উহার সমানন্তরে যে সকণ গ্রস্তরস্তর আছে, তাহা সম্পৃণ 

বিপরীত ধরণে গঠিত হইয়াছে। এ প্রস্তরপ্তরের আরও 

(নয়ে যে সকল স্তর ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাদে; 

গঠন প্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল দেখিযা বৈজ্ঞানিক' 

তন্বের আলোচনার স্তরবিধা হইবে ভাবিয়া, ভূত স্ববিদ্গণ বিজ্ধ্য 

পর্বাতের সমগ্র শুর ওঁলিকে 'উচ্চ ও নিয্' সংক্ায় (1১৮6: ৪40৫ 

(01১0 ৬ 7001))81) ) অভিহিত করিয়াছেন । কার্ণল 



বিহ্ধযবৎ 

পাশ্লনাড়, ভামার অববাহিকা প্রদেশ, মহানদী ও গোদাবরী- 

বিভাগ, শোণপ্রবাহিত পার্বত্যভূমি এবং বুন্দেলখণ্ডবিভাগে 
নিয়তর বিদ্ধা শ্রেণীর পর্বতন্তরই অধিক। আবার শোণ- 

নর্দদা-সীমায়, বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তে, গঙ্গাতীরব্তী পার্বতাভূমে 

ও আরাবল্লী-সীমায় উদ্ধীতন-বিদ্ধ্য প্রস্তরস্তর যথেষ্ট পরিমাণে 

বিদ্যমান দেখা যায়। 
এই উপর-বিদ্ধ্য-পর্বতন্তরে হীরক পাওয়া যায় । হীরক- 

লাভের চেষ্টায় অনেক স্থলেই খনি কাটা হইয়াছে এবং 

তদভন্তরে পলিময় চটা ভিন্ন বড় একটা হীরকস্তর দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই। কিন্তু রেবারাজ্যের অন্তর্গত এ্রন্বপ চটার ([39%9- 

৪1019) নিয়ে কতক পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। এ 

হীরক আহরণের জন্য থনির অধিকারীরা বিশেষ পরিশ্রম ও 

অর্থ নষ্ট করিয়া থাকে। পাননারাজ্যের দক্ষিণে আপার'রেব! 

বেলেপাথরের (001)))90- 1১9৪ 9294৮0106) পাহাড়ের 

ঢালুদেশে, অথবা পর্বতকন্দরের মধ্যে মধ্যে এবং উক্ত বেলে- 

চটার নিয়স্তরে ব! নিম্নতর বিদ্ধ্য পর্বতস্তরের অপেক্ষাকৃত উচ্চ 

পার্বত্যদেশে এইরূপ অনেকগুলি হীরক খনি কাটা হইয়াছে। 

গ্রীষ্ম খতু ভিন্ন, অপর কোন খতুতে সেখানে কাজ করিবার 
বিশেষ সুবিধা নাই। 

নম্ম্দানদীর তীরে বিদ্ধ্যপর্বতাংশের স্ুপ্রসিদ্ধ মন্্রর পর্বত 

(17019 79০৮5) । এরূপ ধবল মন্ত্র পর্বত ভারতের আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। [ মর্্মরপ্রস্তর দেখ। ] 

বিদ্ধ্যচুলিক (পুং) জাতিভেদ। (ভারত ভীমমপর্ব ) বিদ্ব- 
চুলক পাঠাস্তর | 

বিদ্ানিলয়া (স্ত্রী) বিক্ক্যে বিদ্বাপর্বতে নিলয়ো অবস্থানং যন্তাঃ | 

বিশ্বযবাদিনী দুর্গা । 

বিদ্ব্যপর (€পুং) ৰিগ্ভাধরবিশেষ। ( কথাসরিৎসাণ ৩৭২২) 

বিদ্ধ্যপর্ববত (পুং) বিদ্ধ্য নামক শৈল। আধুনিক ভূগোলে 

( 1111) [7111২ ) নামে বর্ণিত। ইহা আধ্যাবর্ত বা হিন্দু- 

স্থানকে দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। [ বিদ্ধ্যগিরি দেখ |] 

বিহ্যপালিক (পুং) জাতিবিশেষ্ । ( বিষুপুরাণ ) 

বিশ্ধ্যপার্্, বিদ্ধাগাত্রস্থ দেশতাগ । এখানে বিদ্যবাসিনী মৃ্তি 
গ্রতিষ্ঠিত। ( ভবিষ্য ব্রহ্মথণ ৮১-২৪,৭৫ ) 

বিদ্ধ্যপুষিক ( পুং) জাতিবিশেষ। ( মত্স্ত ১১৩1৪৮ ) 

বিশ্ধ্যমুলিক (পুং) জাতিবিশেষ। (বিষুপুরাণ ) বিজ্ধযমূষিক 
পাঠাস্তর। 

বিদ্ধ্যমৌলেয় পুং) জাতিবিশেষ। ( মার্ক"পুৎ ৫৭8৭) 

বিদ্ধ্যবৎ (পুং / দৈত্যভেদ। ইহার কন্তা কুত্তলার স্বামীর নাম 

পুফরমালী। শুস্ত ইহাকে বধ করেন। (মার্কগেয়পুণ ১১1৩৪ ) 

[ ৬২ ] 

বিশ্ব্যবর্মম্ (পুং) মালবের পরমারবংশীয় রাজভেদ। ইনি পিত। 

অজয়বন্মার মৃত্যুর পর দিংহাপন অধিকার করেন । 

বিন্ধ্যবাসিন্ (পুং ) বিদ্যে বদতীতি বস-ণিনি। ১ ব্যাড়িয়নি। 
(ত্রি)২ বিদ্ধ্যপর্বতবাসিষাত্র। ৩ একজন বৈয়াকরণ। রায়- 

মুকুট ও চরিত্রসিংহ ই'হার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ একজন বৈষ্বক 

্রন্থরচয়িত! ৷ লৌহপ্রদীপে ই'হার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। 
বিহ্যবাসিনী, বিদ্ধ্যাচলস্থ দেবীমুততিভেদ । ভগবতী দাক্ষান়্নী 

দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিলে মহাদেব সতীবিরহে উন্মত্ত হইয় সেই 
সতীদেহ স্কদ্ধে লইয়া! সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরিতে থাকেন। তখন 
ভগবান্ বিষণ) তাহাকে শাস্ত ও সংসার-রক্ষা করিবার জন্ত নিজ 
চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। দেবীর সেই 

খণ্ড খণ্ড দেহ যেখানে যেখানে পতিত হয়, সেইথানেই এক 
একটা শ্ক্িপীঠের উৎপত্তি হইল। এইরূপে বিস্ধ্যাচলে দেবীর 
বে অংশ পতিত হয়, তাহা হইতেই বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীর 

উৎপত্তি। 

“চিত্রকুটে তথা সীত। বিদ্ধ্ে বিদ্ধ্যাধিবাসিনী।” 

( দেবীভাগবত ৭ম স্বদ্ধ ) 

বামনপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, সহস্রাক্ষ ভগবতী হূর্গা 

দেবীকে বিদ্ধ্যপর্বতে লইয়া গিয়া! তথায় স্থাপিত করিয়াছিলেন, 

এবং তথায় দেবগণ কর্তৃক পুজিত৷ হইয়! বিদ্ধ্যবাষিনী নামে 
থ্যাতা হইয়াছিলেন। 

“সহত্াক্ষোহপি তাং গৃহ বিদ্ধ্যং বেগাজ্জগামহ। 

তত্র গত্বা তয়োবাচ তিষ্ঠন্বাত্র মহাবনে ॥ 

পুজ্যমান! স্রৈরনায়! খ্যাতা তং বিদ্ধযবাসিনী। 
তত্র স্থাপ্য হবিদেবীং দত্ত! সিংহঞ্চ বাহনম্। 
ভবামরারিহত্রীতি যুক্ত! স্বশগনবাপ্র,য়াৎ ॥” বোমনপু* ৫১ অপ) 

আবার দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবতী হুর্গা বিদ্ধ্য- 

পর্ধ্বতৈ দেরতাদিগের জন্ত অবতীর্ণ হইয়া মহাযোদ্ধা। অস্থুর- 

দিগকে হনন করিয়াছিলেন এবং তদৰধি তথাম্ম় অবস্থান 

করিতেছেন। 

“বিদ্ধ্যেহবতীধ্য দেবার্ষং হতো! ঘোরো মহাভটঃ। 

অগ্ঠাপি তত্র সাবাসা তেন স| বিদ্ধ্যবাসিনী ॥” (দেবীপু* ৪৪অণ) 

হরিবংশ ১৭৭ অধ্যায়ে বিদ্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবী ভগবতীর 
কথা আছে। 

বহ্ পূর্ধ্বকাল হইতেই এই শক্তিমুষ্তি পৃদ্িত হইয়া আসিতে- 
ছেন। কেহ কেহ ইহাকে স্থানীয় শবর, কোল গ্রভৃতি অসভ্য. 

জাতির উপান্ত দেবী বলিয়াই কীর্তন করিয়া থাকেন। 

খু্টীয় ৮ম শতাবের দধাভাগে স্থু প্রসিদ্ধ কবি বাকৃপতি তাহার 
গৌড়বধকাধো সেই ভীষণা বিদ্ধাবাসিনী মুষ্তির বর্ণনা করিয়া! 



বিদ্ধ্যবাসিনী ্ ৬৩৩ ] ,  বিশ্ধ্যাচিল 

উস: পপ এ ০ সর পপ এ ৯ নিত্য 

ই তাহার পৃজায় পাণ্ডার কাজ 
করিত। কিন্তু বহু পুর্ধবকাল হইতে সেই দেবী অনার্যজাতির 
উপান্ত হইলেও খুষ্ায় ৮ম শতাকীর পূর্ব হইতেই যে তিনি 
আর্ধাসমাজেও পূজ| পাইয়া আসিতেছেন, তাহা গৌড়বধকাব্ো 
মহারাজ যশোবন্মদেবের স্তোব্রগুল পাঠ করিলেই সহজে 

জানিতে পারা যায়। 

রাজতরঙ্গিণীতে বিদ্ধ্যশৈলস্থ এই দেবী ভ্রমরবাসিনী নামে 
পরিকীঙ্তিত হইয়াছেন। (রাজতর” ৩1৩৯৪) 

অগ্যাপি সহত্র সহস্র যাত্রী দেবীদর্শন করিবার জন্ত বিদ্বাা- 
চলে গিয়া থাকেন। [ বিদ্ব্যাচল দেখ। ] 

বিদ্ব্যবামিযোগ (পুং) যক্্ারোগের উধধ বিশেষ । প্রস্তুত 
প্রণালী,_-শুঠ, পিপুল, মরিচ, শতমূলী, আমলকী, হরীতকী, 
রয়ড়া, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা। ইহাদের প্রত্যেকের চর্ণ ১ 
তোলা লইয়া তাহার সহিত ৯ তোলা জারিত লৌহ মিশাইয়া 
জল দ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়! ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রপ্তত 
করিবে। ইহা সেবনে উরঃক্ষত, কঠরোগ, রাজযঙ্গা, বাচ্স্তস্ 
প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। | 

বিদ্ধ্যশক্তি (জী) ১ যবনরাজতেদ | ২ বাকাটকবংশীয় রাজ- 
ভেদ । ( বিষুপুরাণ ) 

বিন্ধ্যসেন (পুং) রাজভেদ। বিঘিসারের নামান্তর। 

বিন্ব্যস্থ (পুং) বিদ্ক্ে বিদ্ধযপর্ববতে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ ব্যাড়ি- 
মুনি। (ত্রি)২ বিদ্ধ্যপর্বত স্থিতমাত্র। 

বিশ্ব্যা (ত্ত্রী) নদীভেদ। (বামনপুরাণ) 

বিদ্ব্যাচল, যুক্তপ্রদেশের বাঁরাণসীবিভাগের মীর্গাপুর জেলার 
অন্তর্গত একটী গগ্গ্রাম ও প্রাচীন ভীর্থ। মীর্জাপুর সদর 

হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গগানদীকুলে অবস্থিত এবং 
মীর্জাপুর তহপীলের কণ্টিত পরগণার অন্ততূক্তি। স্ুপ্রসিদ্ধ 

বিদ্ধাগিরির যে অংশ মীর্জাপুর জেলায় আসিয়! পড়িয়াছে, সেই 

অংশের নাম বিদ্ধ্যাচল। গ্রামথানি পর্ধতগাত্রে স্থাপিত। এই 

জন্ত বিদ্ব্যাচল নামে গ্রামথানিও পরিচিত । 
ভারতবর্ষের সর্বজনপুজিত বিদ্ধ্্বরী বা বিদ্ধযবাসিনীদেবীর 

গুহামন্দির এই পর্ধাতোপরি অবস্থিত থাকায় ইহ সাধারণের 

নিকট বিশেষ গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । পুরাণাদিতে বিদ্ধ্যাচল 

নগরীর বর্ণনা আছে। তাহ! হইতে এই তীর্থ ও দেবীপ্রতিমার 

গ্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে এই নগর প্রাচীন 

পম্পাপুর রাজধানীর অস্ততুক্ত ছিল। [ বিদ্ধ্যবাসিনী দেখ। ] 
পূর্বে তীর্থযাত্রীদিগকে মীর্জাপুরে নামিয়া দেখীদর্শনে যাইতে 

হইত। যাত্রীদিগের সুবিধার অন্ত ইঠ্ইওিয়া ,রেল কোম্পানী 
এখন মীর্জাপুরের পরেই বন্ধ্যাচল নামে একটা ছোট ছেঁসন 

গিম়াছেন। বাকৃপতির প্রতিপালক মহারাজ বশোবর্মদেব 
দেবীকে দর্শন করিয়া ৫২টী শ্লোকে তীহার স্তব করিয়াছিলেন।* 
তাহা হইতে বুঝা যায় দেবীর থিলান করা সিংহদ্বারে শত শত 

ধণ্টা খুলিত। ( বন্দীরত মহ্যান্ুর-বংশের গলদেশ হইতেই যেন 
সেই ঘণ্টাগুলি খুলিয়৷ রাখা হইয়াছে। ) দেবীর পাদতলের 
কিরণে মহিষাম্ুরের মস্তকটা স্ুধাধবলিত, (যেন হিমালয়-কন্তার 
সম্তোষের জন্ত একথণ্ড তুষার রাশি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ) 
মন্দিরের স্গদ্ধিত চত্বর মধ্ো দলে দলে ভ্রমর গুপ্তন করিতেছে, 

( তাহারাই যেন দেবীস্তবে জন্মজরামরণ হইতে বিমুক্ মানব- 
গণ। টা বিদ্ধাদ্রি ধন্য, কারণ দেবী তাহারই একটা গহ্বরে 

অবস্থিত। মন্দির মধ্যে গেলে দেবীর চরণকিস্কিণী রোলে মন 

আকৃষ্ট হয়, সেই চরণ যেন নরকপাপভূষিত শ্মশানে ভ্রমণ করিতে 
প্রিয়; তাহার দ্বারের প্রাঙ্গণভূমি উৎস্থষ্ট শোণিতে সুবঞ্জিত। 
স্াহার মন্দিরের চারিদিকে ষে উদ্যান আছে, তাহাতে যে দিকে 

চাও, সেইদিকেই দেখিবে কুমারের প্রিয় শত শত ময়ুর 

বেড়াইতেছে।$ মন্দিরের অত্যন্তর কালিমার অন্ধকারে আবৃত, 

অথচ তাহাতে বীরগণপ্রদত্ত উন্মুক্ত ছুরিকা, বহুবিধ ধন্তু ও 

তরবারি শোক পাইতেছে। মন্দিরের অতিস্বচ্ছ গ্রস্তরফলক- 

সমূহে রক্তবর্ণ পতাকা সমূহের প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হওয়ায় 
রক্তশ্োত মনে করিয়া কত শত শৃগাল সেই ফলকগুলি 

চাটিতেছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে মিট মিটু আলো জলিতেছে-_ 

যেন উৎস্থষ্ট শত শত নরমুণ্ডের ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি হইতেই 
আলোকমালা নিশ্রভ করিয়াছে । কোলি-রমণীগণ নরবলির 

ভীষণ দৃশ্ত দেখিতে যেন অক্ষম হইয়াই মন্দির মধ্যে গমন করে 

না। তাই তাহারা দেবীর পাদদেশে ন1 দিয়া দূর হইতেই 
গম্ধপুষ্পাি অর্পণ করিয়া চলিয়া আসে। এখানকার বৃক্ষমূছেও 

মনুষ্য মাংসের রক্তে অতিরঞ্জিত। এই নিশীথ মন্দিরে বীর- 

মাংসবিক্রয়ূপ ম্হাঁকাধ্যের সুচনা করিতেছে । দেবীর সহচরী 

রেবতীও যেন দেবীর পাদদেশে নিপতিত ভীষণ নরকম্কালসমূহ 

নর্শন করিয়। যেন স্বভাবত্তঃই ভীত হইয়া রহিয়াছেন ।* হরিদ্রা- 

পত্র-পরিধান একজন শবর মহারাজ যশোবন্মীকে সঙ্গে লইয়া 

ধথানিয়মে দেবী দর্শন করাইয়াছিল। 
বাক্পতি গৌড়বধকাব্যে দেবীর যে চিত্র ও মন্দিরের যেরূপ 

বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইবে যে, সেই মহাদেবী 

কিরূপ নরমাংসাতিলোলুপ। ছিলেন। সেই দেবী অপগভ্য কোলি 
পাশ পা শশা শ্পিশীীশিশ িিস্পশীশিসি 

পি পাপস্পক্ পাপ ৯ পাশিতি 

* গউড় বহে। ২৮৫-৩৩৮ শ্লোক । 

ঁ প্র ২৮৫-২৮৭ প্লোেক। 

1 বউ ২৯০-৯১ প্লেক। $ ২৭৯ শ্রেক। 

/ ৩০৬-৩২৯ শ্লোক 1 ৩৩৮ মোক দ্রষ্টব্য। 

চ:$2661 ১৫৯ 



বিদ্ব্যাচল «এ [ 

থুলিয়াছেন। ষ্টেসনে ঠাড়াইয়া বিদ্ধ্যব(সিনীদেবীর চক্রপতাকা- 

পরিশোভিত মন্দিরচুড়া দেখিতে পাওয়! যায়। মন্দিরে 

বশেষ কোন শিল্পচাতুষ্যের পরিচয় নাই | উহা! একটী চতুক্ষোণ 

গৃহ বলিলেও চলে। 

দেবীর এখন দুই স্থানে দুইটা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
পর্বতের নিয়স্তরে একটী মন্দিরে দেবীর ভোগমায়৷ প্রতিম৷ 

প্রতিষ্ঠিত এবং পর্ধতের অত্যচ্চশিখরে স্থাপিত দেবীমন্দিরের 

মুত্তিটা যেগমায়া নামে প্রসিদ্ধ । 

ষ্টেসন হইতে নামিয়া, ষ্রেসনের পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে 

দক্ষিণদিকে শন্তক্ষেত্র মধ্যে একটা স্হ্যময় শিবমন্দির দেখ! 
যায়, উহা চণার পাথরে নিশ্মিত। কাশাশ্বর মহারাজ উহার 

প্রতিষ্ঠাতা । এই মনির ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইলেই 

মীর্জাপুরের সদর রাস্তায় পাড়তে হয়। এই সদর রাস্তা পার 

হইয়া একটী পার্বত্য গলিপথে ঢূকিতে হয়। এই গলির মধ্যে 

মধ্যে দেবী ভোগমায়ার মন্দির ও মন্দিরসংলগ্র বাজ।র এবং ঘাট। 

দেবীর মন্দিরটি পর্বতের গাত্রে একটু সমতণ স্থানে নিশ্মিত। 
ইহা দেখিতে কাশী, মীজ্জাপুর গ্রস্ত স্থানের সামান্ঠ মন্দিরাদির 

হ্যায়। ইহাতে শিল্পচাতুর্্য বিশেষ নাই । মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবী 

সর্বদা থাকেন না। মন্দিরপ্রবেশপথে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ 

এক পর্বতচুড়ার গাব্রে একটী কুলুঙ্গীতে দেবীর দর্শন পাওয়া 
ষায়। ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্য যাত্রী দেবীর নিকটস্থ হইতে পারে না। 

অপর সকলকে মন্দির প্রাচীরস্থ একটী ছুই ফুট জানালার |তিতর 

দিয়! দর্শন করিতে হয়; সুতরাং পথের এবং দরশনদ্বারের 

অপ্রাশস্ত্যহেতু দেবীদর্শনে বিষম ঠেলাঠেলি হইয়া থাকে । 

দেবীপ্রতিমা দেঁড়ফুট পাথরের টালিতে খোদা এবং ঝকাশার 

অন্নপূর্ণ। ও হুর্গাদেবীর ন্যায় স্বর্ণের মুখাধিদ্বারা সজ্জিত । ছুর্া- 

মঞ্্রে দেবীকে পুজা ও অঞ্জল দিতে হয়। এই ভোগ- 

মায়ার মন্দিরেই পুজাপাঠ ও তীর্থরুত্যের মহা আড়ম্বর দেখ! 

যায়। মন্দিরের সম্মুখে লৌহশলাকাবেষ্টিতি একটী চত্বর । 

এই চত্বরে যুপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রাঙ্গণের এখানে চতুর্দিকে 

বসিয়া হোম ও চণ্ডাপাঠ করেন। সকলেই নিজ নিজ সম্মুখে 

স্বতগ্র স্বতন্ত্র হোমকুণ্ড স্থাপন করিয়া হোম করেন। এখানে 

যবখোমেরই প্রাচুয্য দেখা যায়। ধান্তহোমও চলিত আছে। 

চত্বরের মধ্যস্থলে একটি সাধারণ হোমকুণ্ড স্থাপিত হয়। 

পাগ্ডারাই ইহা প্রজ্খলত করেন এবং নিত্যন্নায়া ও দেবী- 

দর্শনার্থী যাঞী খ্রাঙ্ধণেরা ধাহারা চত্বরে বসয়া হোম না করেন, 

তাহারা দেবীদশনের পর তিনটি ব। পাচটি আহুতি দিয়া চলিয়া! 

আসেন। ই মাঁদরে বলিদানের ব্যবস্থাট বড় লোমহর্ষক । 
পারণতব্ঙ্ক পশুই বলি দিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে; কিন্ত 
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এইরূপ শিশু- 

পশুর সংখ্যাই এখানে শতকরা *৫টী। ছুর্গোতৎসবকালে এখানে 

নবরাত্রি উৎসব হয়। সেই সময়ে নয়দিন পথ্যস্ত, ভোগমায়া- 

দেবীর প্রতিমা একখানি হরিদ্রাক্ত গামছা দিয় চাপা বেঁওয়া 

থাকে । এই ভোগমায়ার মন্দিরের অতি নিকটে একটি নানক- 

শাহী আস্তানা আছে । সন্ধ্যাকালে এই আস্তানায় গ্রস্থসাহেবের 
আরতি ও স্তোত্রপাঠ দোখিতে শুনিতে অতি মনোরম হইয়া, 

থাকে। ভোগমায়ার ঘাটে ছাড়ায় পার্থ অত্যু্চ বিদ্ধাপাদধৌত 
গঙ্গার তরঙ্গলীলা এবং অপরপারে সমতল শন্তক্ষেত্রের উপর 

গঙ্গাপ্রবাহের খেলা দেখিতে বড় মনোরম । 

মীজ্জাপুর রাস্তা ধরিয়া একা গাড়ীতে ৩ ঘণ্টা গেলে, বিদ্ধ্যা- 

চলের মূলশিখরমালার পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। এই 

স্কানে একটি সুন্দর ধর্মশাল! আছে । ফাত্রীরা এখানে একদিন 

একরাত্র থাকিতে পারে। এই ধর্মশালার পার্খ হইতে যোগ- 

মায়ার মন্দিরের চূড়ায় উঠিতে হয়। এই চুড়াটি এতদঞ্চলের 
সব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। পথ ছুরারোহ নহে, তকে কোথাও 

পর্ধবতগাত্র বাহিয়া উঠিতে হয়, কোথাও বা সিড়ি আছে। 

ভোগমায়ার মন্দির যেমন গাথিয়া তোলা, যোগমায়ার মন্দির 

সেরূপ গাথা নহে। একটি পর্বাতচুড়।কে চতুর্দিকে টাচিয়া 
মন্দিরাকৃতি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি গুহায় যোগ- 

মায়৷ অবস্থিত । গুহাদ্বর অতি ক্ষুদ্র, কোন ব্যক্তি দীড়াইয়। 

প্রবেশ করিতে পারে না, গুড়ী মারিয়া যাইতে হয়। স্থুলদেহী- 
দিগের প্রবেশের উপায় নাই । তাহার! মন্দিরগাত্রের একটি ছিদ্র 

দিয় দেবী দর্শন করেন। মন্িরগুহায় সোজা হইয়! ৭৮ জন 

লোক বসিতে পারে। এখানেও একটি দুই ফুট উচ্চ ৪1৫ 

ফুট লম্বা কুলুঙ্গীতে দেবী গ্রতিমা রক্ষিত। ইহাও একখানি 

পাথরে উতকীর্ণ। 

ভোগমায়ার মন্দিরে ফুল ও জলাঞ্জলি দিয়! পুজার ব্যবস্থা 

আছে। এখানে তাহা নাই, কেবল প্রম্পাঞ্জলি দিতে হয়। 

এখানে সকল বর্ণের লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। 

এখানে বলিদানের যুপার্দি আছে, কিস্ত বলির বাহুল্য নাই। 

এই গুহার পার্থে এ মন্দিরমধ্যেই একটি শঘুকাবর্ড পথ 

আছে। উহার মধ্যদিয়া গর্ভস্থানে পৌছিল্লে এক কালী- 

গ্রতিমা দ্রেখা যায়। এই মুষ্তিটাও পাথরে কাটা। পাণ্ডারা' 

বলে, এই কালীহ কংসরাজের ইষ্টদেবী। শ্রী মধুর! 
ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গেলে দস্ুর1 মথুরা লু্টিয়া এই প্রতিমা 

লইয়া এখানে আসে। 
যোগমায়ার মন্ষিরের চত্বরে ঠীড়াইয়। নিম্নে সুত্রাকারে 

গঙ্গা গ্রধাহ দেখিতে বড় হুম্দর দেখায়» ঘোগমাজার মনির 
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হুইতে নিয়ভূমিতে যখন রেলওয়ে ট্রেণ চলিতে দেখা যায়, তখন 
মনে হয়, যেন কতকগুলি দেশালাইএর বাকের ট্রেণ যাইতেছে। 

যোগমায়ার পর্বতের পার্থে সীতাকুণ্ড, অগন্তাকুণ্ড ও 

্রন্মকুণ্ড নামক কয়েকটী তীর্থ আছে। ব্রহ্মনুত্ডের স্থানটি 
দেখিলে বোধ হয় এক সময়ে সেখানে একটি জলগ্রপাত 
'ছিল। এখানে সমতল তৃমিতে দড়াইয়। উর্ধে দৃষ্টিপাত করিলে 
ভয়ে বিশ্ময়ে একটা অনুসৃত তৃপ্তি উৎপাদন করে। জল- 
প্রপাতজাত পাঞ্ধতীয় স্তরনিচয়ে পর্বতশিখরটি অতি উচ্চে 
উঠিয়। গিয়াছে। নিয়ে সমতলভূমির উপর দিয়া এখন বর্ধার 
জলবাহিত নালা গঙ্গায় গিয়া মিলিয়াছে। ঢুইপার্খে বৃক্ষরাজির 

গতীর ছায়ায় স্থানটা কতকট!| অন্ধকার । প্রপাতের শীর্ষস্থানে 

একটি দীর্ঘ শাল্সলী বৃক্ষ যেন চুড়ারূপে বস্থিত। অর্ধপথে 

একটি প্রশ্রবণ ও কুণ্ড আছে । কুগুটি অতি সামান্ত । পর্বতের 

কাটল দিয়া অনবরত বিন্দু বিন্দু রূপে জল কুণ্ডে পড়িতেছে। 

এখানে স্নান ভিন্ন অন্য তীর্থকৃত্য নাই । ইহার কিছু দুরে 

সীতা ও। সীতাকুণ্ডের নিকটে সীতার রন্ধনশাল! নামক 
একটি স্থান দেখান হয়! সেখানে একটি গৃহের ভগ্নাবশেষ 

মাত্র আছে। ্লীতাকুণ্ডের জল অতি উপকারী। গ্রামে 

অনেকে অর্থব্যয় করিয়া এই জল লইয়া গিয়া পান করে। 

সীতাকুণ্ডটি একহাত চতুরঅ ও ছয় ইঞ্চি গভীর। পর্বতের 
গাত্রে একখানি পাথরের কোণ হইতে অবিরত টুপ টুপ করিয়া 

বিন্ বিন্দু জল পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই যে,দিবারাত্র জলসঞ্চার 

হইলেও কুগড ছাপাইয়৷ জল বাহিরে পড়ে না। আবার ঘটাতে 

বা কলপীতে জল লইয়া স্নান করিলেও কুণ্ডের পূর্ণতা 

কমে না। 
দীতাকুণ্ডের পারে শতাধিক পিড়ি বাহিয়া পর্বতের 

উচ্চ শিখরে উঠিতে পারা যায়। এই উচ্চস্কানে পর্ব তপৃষ্ঠের 

পরিচর পাওয়া যায়। এই স্থান উদ্রপৃষ্ঠের হ্তায়। এখানে 

একটি গাছের পাতায় নানারূপ রেখা হয়। স্থানীয় লোকেরা 

বলে, উহাতে রামনাম লেখা আছে। পর্বতের এই অংশে 

(িতাবাঘের উৎপাত আছে। প্রবাদ, রামনামসম্লিত এ গাছের 

পাতা কর্ণে রাখিলে ব্যাপ্রভীতি দূব হয়। 
বিদ্বযাচলতী রথ মহামারার প্রমাদী সাগুর ন্যায় চিনির দানা, 

ডোর ও বস্ত্র যাত্রীরা মহা আগ্রহে সংগ্রহ করিয়া আনেন । 

যোগমায়ার মন্দিরের চত্বর হইতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি 

দিয়া উঠিলে মহাকাল নামক শিবমন্দির। মন্দির কিছুই 

নহে, কতকগুলি ইষ্টকারৃতি প্রস্থরথণ্ড গাথা তিনদিকে 

প্রাচীর দেওয়া। মহাকালের লিঙ্গ শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত । 

গীরীপষ্ট আছে, তাহার নিশ্নভাগ ভূপ্রোথিত আছে ঝ নাই, 
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পার্খে বাঙ্গালাদেশের শিবলিঙ্গের গায় তাহা বুঝা যায় না। 
প্রস্তরনির্ষিত কয়েকটি ক্ুত্রবৃহৎ শিবলিগও আছে । 

এখানে পূর্বাপর দন্ুর উপদ্রব চলিয়া আসিতেছে, শুন৷ 
যায়, দস্থ্যরা পুর্বে এখানে দেবীসমক্ষে নরবণি দিত। এখন 
রাজশাসনে এ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তীর্ঘযাত্রীর 
যথাসর্ধপ্থ লুনের প্রয়াস কমে নাই। এই কারণে এখনও 
প্রত্যহ সন্ধার সময় সমস্ত যাত্রী ও লোকজনদিগকে পর্বতের 
উপর হইতে নিয় গ্রামে নামাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে স্বাস্থ্যের 
জন্য এখানে আসিয়া বাসবাটা নির্মীণ করিতেছে। 

বিদ্বাচলের পূর্বে একটা প্রাচীন ছৃর্গের ধ্বংসাবশেষ। 
এঁ ভগ্নছুর্গোপরি দীড়াইয়া পশ্চিমমুখে নিরীক্ষণ করিলে, সেই 
উচ্চ অপ্পিতাকাদেশে বহুদুব পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে অসংখ্য ধ্বস্ত- 
কীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সকল ভগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তরাদি 
এবং ভগ্ন অদ্াশকাদি চিহ্ন পৌখলে স্পষ্টই মনে হয় যে, 
এককালে এ ছুবারোহ পর্কাতুশিখরে একটা বজনপূর্ণ নগরী 
বিগ্ঠমান ছিল। স্থানীয় প্রবাদ, এক সময়ে এ ধ্বস্তনগরে 
১৫০ দেবমন্দির ছিল। মোগলবাদশাহ অরঙ্গজেব ঈর্ধাপরবশ 
ইইয়া এ সকল ধংস করিয়া দেন। প্রত্রতত্ববিৎ ফুর!র বলেন, 
স্থানীয় কিংবদস্তীবর্ণিত আখ্যান অতিরঞ্জিত হইলেও, 
নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে যে, পুর্বে এ স্থানে 
অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির ছিল। 

বিশ্ধাযটলের ১।* পোয়া পথ দক্ষিণপুর্ধবে কণ্টিতগ্রাম। 
এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে । বর্তমানকালে সংস্কার- 
নিবন্ধন উহা! সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের হইয়া পড়িয়াছে। এতগিন্ 
এ স্থানে একটি প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃ্ট হয়। উহাকে 
প্রাচীন পম্পাপুর বাজধানীর দুর্গ বলিয়াই অন্গুমান করা হইয়া 
থাকে । এখন এ ছুর্গবাটিকার আর বিশেষ কিছুই নাই । 
কেবল মৃত্তিকানিম্মিত বপ্রভূমি, পরিখা ও স্থানে স্থানে পাকা 
দেওয়ালের ভগ্রাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। 

উক্ত কণ্টিত গ্রামের ১॥* মাইল পশ্চিমে শিবপুর নামক 
একথানি প্রাচীন গ্রাম । এখানে পুর্বে একটী স্ুবৃহৎ মন্দির 
হিল। উহার ধ্বংসাবশেবগুলি আজিও বর্তমান রামেশ্বর- 
নাথের মন্দিরের চতুষ্পার্খে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। প্রথচান 
মন্দিরের কতকগুলি স্ুবৃহৎ স্তম্ভ ও তাহার শিরোভাগ বর্তমান 
রামেশ্বরমন্দিরে সংলগ্ন রহিয়াছে । এখানকার প্রস্তর- 
প্রতিমূণঠি গুলির মধ্যে সিংহাসনাধিঠিতা ৪ অন্কবিত্ান্তপুরা! একটা 
রমণীনুর্তিই বিশেষ আগ্রহের সমগ্রী। এ মুষ্তিটার লম্ব ৫ ফিট 
২ উঞ্চ এবং প্রন্থ ৩ ফুট ৮ ইঞ্চ এবং বেধ ১ ফুট ৮ ইঞ্চ। 
মূর্তির মুখাক্ৃতি নষ্ট হইলেও উহার মস্তকোপাি ক্ষুদ্র বুদ্ধব! 



বিশ্ন 

তীর্ঘস্করমৃর্ঠি নষ্ট হয় নাই। দক্ষিণ হস্ত কণুই পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া 

গিয়াছে এবং বামহস্তে সন্তানটাকে ধরিয়া আছে। বামপদ 

সিংহাসনের নিয্ন পর্যন্ত ঝুলান। উহার তলে সিংহমূত্ডি, মুত্তির 

পশ্চান্তাগে পত্রপুষ্পসম্বলিত একটা মুবৃহৎ বৃক্ষ । মৃষ্তির উভয় 

পার্খে ৭টী করিয়া অনুচর আছে, তন্মধ্যে ৫টী দণ্ডায়মান ও 

২টী যেন দৌড়াইতে ব্যস্ত। এক্ষণে এ দেবীমুত্তি শঙ্কটাদেবী 

নামে পুঁজিতা হইতেছেন। ডাঃ কানিংহাম উহাকে যঠীদেবীর 

প্রতিকৃতি বলেন) কিন্তু প্রত্ুতত্ববিদ্ ফুরার উহাকে মহাবীর- 

স্বামীর মাতা ত্রিশলাদেবীর মুত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 

বি্বারি (পুং ) বিদ্ধাপর্বত। ( দেবীতাগবত ) 

বিহ্্যাধিবাসিনী (্ত্রী) বিষ্ধযপর্ব্বতের অধিষ্ঠারী দেবী, ছূর্গা। 

বিদ্ধবাসিনী। [ বিদ্ধ্যবাসিনী ও বিদ্ধ্যাচল দেখ ] 

বিক্্যাবলী স্তর) দৈত্যরাজ বলির স্ত্রী ও বাণরাজার মাতা । বলি 

বামনরূগী ভগবান্কে ত্রিপাদভূমি দান করিয়। [সর্বস্বাস্ত হওয়ায়] 

দক্ষিণাত্ত করিতে অসমর্থ হইলে তগবান্ তাহাকে বন্ধন করেন। 

প্র সময় বিদ্ব্যাবলী কৃতাঞ্জলিপূর্ববক নতমুখী হহয়৷ ভগবানের 

নিকট নিবেদন করেন যে, ভগবন্ আপনি উপযুক্ত বিচারই 

করিয়াছেন, কেনন! গর্বিত ব্যক্তির গর্ধবনাশ করাই ভগবানের 

কর্তব্য কন্ম। ধিনি জ্গৎপতি, ব্রহ্মাণ্ড ধাহার ক্রীড়াস্থান, 

তাহাকে, "আমার বস্ত' এই বলিয়। কোন জিনিষ দান করা 

কেবল নিজের মনের অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? 

অতএব ভগবান্ কর্তব্য কার্ধ্যই করিয়াছেন) কিন্ত প্রভু ! 

[ মহারাজের জন্য নহে ], পাছে কেবল আপনার কোনরূপ 

কলঙ্ক স্পর্শে এই কারণ স্ত্ীবুদ্ধিতে ভীত হইয়া প্রার্থনা করি যে 

মহারাজকে বন্ধন হইতে মুক্ত রুরিলে ভাল হয়। মহারাজও 

আপনার তক্ত বটে, তিনি কেবলমাত্র আপনার পাদঘুগল 

নিরীক্ষণ করিয়া তুস্তযজ্য ব্রৈলোক্যরাজ্য এবং স্বপক্ষদল অনায়াসে 

ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি আপনার নিমিত্ত গুরু আজ্ঞা! প্রতি- 

পালনে অসমর্থ হইয়৷ ততৎকর্তুক কঠিনরূপে অভিশপ্ত হইয়াছেম। 

অতএব ভগবন্ এক্ষেত্রে তাহাকে মুক্তিদান করিলে আমর! কৃতার্থ 

হইতে পারি। বিজ্ধ্যাবলীর এই বাঙনৈপুণ্যে ভগবান্ সাতিশয় 

প্রীত হইয়। তদীয় পতি বলিরাের বদ্বন মুক্তি করেন। [বলি দেখ] 

বিদ্ধ্যাবলী পুর €পুং ) বিদ্যারল্যাঃ পুত্রঃ। রাণরাজ। (তিকা?) 

বিশ্ধ্যাবলীস্্ত ( পুং) বিদ্ধযাবল্যাঃ সৃতঃ। বাণরাঁজ। (জটাধর) 

বিদ্ধ্যেশ্বরী প্রনাদ, কথন্থৃতিকা নামে কুমারসম্ভবটীকা,ঘটকর্পর- 

টাকা, তরঙ্গিণী নায়ী তর্কসংগ্রহটীকা, স্যায়সিদ্ধান্ত-মুক্কাবলী-টাকা 
৭ প্্রণতক নামক জ্যোতির্রস্থরচয়িত| | 

বিশ্ন (বি) বিদ-ক্তঃ (হুদ বিদেতি। পা ৮২৫৬) ইতি নত্বং। 

১ বিচারি। ২প্রাথ। ওজাত। ৪স্থিত। (বিশ্ব) 

০৯ 

[ ৬০৬ 7] বিপক্ষতা 
শশী সি স্পা শশিশী শরগপগাপি পি পাশাশাশাি শি শিপ পি 
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বিন্নপ (পুং) কাশ্মীরস্থ রাজভেদ। (রাজত” ৫1১২৯) 
বিশ্লিভট্র, তর্কপরিভাষাটাকা প্রণেতা । 

বিন্যয় (পুং) বি-নি-ই-অপ্। বিনিগম, বিনিগম। 

বিন্যস্ত (তরি) বি-নি-অস-স্ত। রৃতবিত্থাষ, স্থাপিত, মথাক্রমে 

অর্পিত, সাজান, রচিত। বিক্ষিপ্ত । 

পবিন্যত্তা মনসো মুদং বিতন্ুতাং সদ্যুক্তিরেষা চিরন্ ৮ 

( সিদ্ধান্তমুক্তীবলী ) 

বিন্যস্ত (তরি) বি-নস-যৎ। বিস্তাসের যোগ্য, বিস্তাসের উপযুক্ত 

*্ক্ষীরতরুনির্মিতং বা বিন্যস্তং চ্ম্রণামুপরি |” 

( বৃহৎ্সংহিত ৪৮1৪৬ ) 

বিহ্যাক (পুং) বি-নি-অক-ঘঞ)। বিদ্ধড়ক বৃক্ষ, চলিত ছাতিন 
গাছ। (শবশ' ) 

বিন্যান (পুং ) বি-নি-অস-ঘঞ২। ১স্থাপন। ২ রচন। 

“একৈকবর্ণমুচ্চাধ্য মূলাধারাচ্ছিরোইস্তকম্। 
নমোহস্তমিতি বিশ্বাস আস্তরঃ পরিকীত্তিতঃ ॥» (জ্ঞানার্ণব ) 

দতুয়! কবিতয়৷ কিংবা তয়! বনিতয়া চ কিম্। 

পদবিস্তাসমাত্রেণ যথ! নাপস্থতং মন$ ॥” ( উদ্ভট ) 

বিপ, ক্ষেপ। চুরাদি” পর* সক' সেটু। লট্ বেপয়তি। লোট, 

বেপয়তু। লিটু বেপয়াঞ্চকার। লঙ২ অপেয়ৎ। লুগু 

অবীপিবৎ। 

বিপত্তি ম (তরি) বিপাকেন নিবৃত্তঃ বি-পচণত্রিমকৃ। বিপাঁক- 

বার! নিরব, অতিশয় পরিপক। 

"বিপত্তি মজ্জানগতিমনস্বী মান্যো মুনি: স্বাং পুরমৃয্যশূন্গঃ |” 

( ভট্টি ১২০) 

বিপঞ্ধ (ত্রি) বি-পচ-স্তা। বিশেষরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত, অতি- 

শয় পক। 

ল্মচ্চ তণ্ং তপস্তস্ত বিপকং ফলমণ্ত নঃ ” ( কুমারস” অ২৬ ) 

২ পাকযুক্ত। ৩ পাকহীন, পাকরহিত। 

বিপক্ষ (পুং) বিরুদ্ধ; পক্ষে মস্ত । ১ শক্র। ২ ভিন্নপঙ্গা শ্রিত, 

রিরুদ্ধপক্ষ। ৩ ন্যায়মতে সাধের অভাববিশিষ্ট পক্ষ । ম্যায়মতে 

কোন বিষয় মীমাংদা করিতে হইলে হেতু, সাধ্য ও পক্ষ স্থির 

করিয়। করিতে হয়, সাধ্যের অভাবরিশিষ্ট পক্ষই বিপক্ষ নামে 

অভিহিত হয়। 

“্যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ মাধারণস্ত্ব সং ॥” (ভোম়াপরি*) 

“সপক্ষবিপক্ষবৃত্তিঃ লাধারণঃ সগক্ষং সাধ্যবান্, বিপক্ষঃ সাধ্যা- 

ভাবরান্।* (মুক্তাবলী ) (তরি) বিগতঃ পক্ষো যন্ত। পক্ষহীন। 
পাখার(হত। 

বিপক্ষতা (ত্ত্রী ) বিপক্ষ2্ঠ ভারঃ তল-টাপ্। বিপক্ষের ভাব ব! 
ধর্ম, শত্রুতা, শত্রুর কাধ্য। 



ক াজ পপ ৯ ০ চি 

বিপক্ষভাব (পুং) ১ বিপক্ষতা, শত্রুতা । ২ ত্বগা। 
বিপক্ষশূল (পুং) সাশ্রদারিক নেতা । দলের কর্তা । 
বিপক্ষস্ (তরি) রথের ছুই পার্থ যোজিত।*কাম্যাহরি' বিপক্ষস! 

রথে" (খক্ ১৬২) “বিপক্ষস। বিবিধে পক্ষসী রথন্ত 
পাস্থো বয়ো রঙ্বয়োন্ডৌ বিপক্ষসৌ, রথন্ত ঘয়োঃ পার্য়োঃ 
যোজিতে | (সায়ণ ) 

বিপক্ষীয় (তরি) বিপক্ষ-ছ। 
শক্রপক্ষীয় । 

“শ্রত্বৈতদ ভগবান্ রামে। বিপক্ষীয়নূপোদ্থমম্।” 
(ভাগবত ১০।৫৩।২* ) 

বিপঞ্চিক (পুং) নৈবজ্ঞ। যাহারা মানবর্ীবনের ঘটনাবলী 
বলিয়া দেয়। ( দিব্যা” ৪৭৫1৫ ) 

বিপঞ্চিক। (ত্রী) বি-পচি-বিস্তারে থুল্ক্রিয়াং টাপ্ অত ইত্বং। 
বীণা । (শবরত্বা") 

বিপঞ্ষী (স্ত্রী ) বি-পঞ্চ-অচ. ্ত্িয়াং গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ১ বীণা। 

২কেলি। (মেদিনী) 

বিশণ (পুং) বি-পণ ব্যবহারে ঘএঞ৬ সংক্কাপূর্ববকত্াৎ ন বৃদ্ধি; । 

১ বিক্রয় । (অমর) 

*বিপণেন জীবস্তে। বর্জযাঃ স্থার্থব্যকব্যয়োঃ।” (মনু ৩১৫২) 

যে সকল ব্রাঙ্ষণ বিপণ অর্থাৎ বিক্রয় ছ্বার। জীবিকানির্বাহ 

করেন, হব্যকব্যে সেই সকল ব্রাঙ্গণ বর্জন করিতে হয়। 

বিশেষেণ পণ্যতেহন্মিন ইতি। ২ বিপণি। 
“বিশালাং রাজমার্াংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ। 

প্রপাশ্চ বিপণাংশ্চৈৰ যথোদ্দেশং সমাদিশেৎ ॥” 
(ভারত ১২।৬৭৯।৫৩) 

বিপনি €পুং স্ত্রী) বিপণ্যতে হন্সিঙ্লিত বি-পণ ( সর্বধাতুভ্য ইন্। 

উপ ৪8১১৭) ইতি ইন্। পণ্যবিক্রয়শালা, বিক্রয়গৃহ, চলিত 

দোকানঘর। যে ঘরে দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। ( হুলাযুধ ) ২ হট্ট, 

হাট। কেহ কেহ বলেন, বিক্রয়ার্থ প্রসারিত নানা দ্রব্যযুক্ত 

বণিকৃবীধী, হষ্মগুপ, হষ্টসধ্যস্থ পণ্যবিক্রয়বীথী। হস ইত্যন্চ, 
বিক্রয়ার্থপ্রসারিতনা নাদ্রব্যায়াং বণিকৃবীথ্যাং ইতি কেচিৎ, 

হট্রমণ্ডপঃ ইতি কেচিৎ হস্মধ্যস্থ পণ্যবিক্রয্ববীথি ইতি কেচিৎ” 

(ভরত ) পর্যায় পণ্যবীথিকা, আপণ, পণ্যবীথী, পণ্য, রস, 

নিষস্থা, বণিকৃপথ, বিপণ, বীথী। (অমর) 

নিষগ্তা বিপণিঃ পণ্যবীর্থীকাত্বাপণিস্তথা । 

পণাবিক্রয়শালায়াং ভবেদেতচ্চতু্ট়ম্ ॥* ( শব্বরদ্ধাণ ) 

২ বাণিজা। 

শবিস্তাশিল্পং ভূতিসেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কষিঃ। 

'গুতি্ঠক্ষ্যং কুলীদ্চ দশজীবলহেতবঃ ॥” ( মন্গু ১০১১৬ ) 
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বিপরিণামিন্ 

বিপণিন্ ( পুং ) বিপণঃ বিক্রয়োহস্তান্তীতি বিপণ-ইনি। বদি 
নপূর্ব্বাপণা বিপণিনে! বিপলীধিভেজ্জুঃ 1” ( শিশুপালবধ ৫1২৪) 

বিপণী (ত্ত্রী) বিপপি বা ভীষ। ই, হাট, জ্রয়বিক্রয়স্থান। 
“যযৌ ভোজনমৃল্যার্থী বিপনীমা ত্ুমূলকঃ ।* 

€ কথাসরিৎসা” ২০৬৫ ) 

বিপতাক (ত্রি) বিগতা পতাকা ঘশ্াৎ। পতাকা শৃন্ত, 
পতাকারহিত « 

বিপত্তি (ভ্ত্রী) বি-পদ-ক্তিন। ১ বিপদ, আপদ্। € অমর ) 

২ যাতনা । (মেদিনী ) ৩ বিনাশ। 

শযশ্মিন্ রাশিগতে ভানৌ বিপত্তিং বাস্তি মানধাঃ | 

তেষাং তত্রৈব কর্তৃব্যা পিওদানোদকক্রিয়াঃ॥* (মলমাসতব) 

বিপত্মন্ (তরি) বিবিধগমনযুক্ত, ঝা বিচিত্রগমনযুক্ত। 
প্যদবিপত্জমনো নর্ধন্ত প্রযজ্যোঃ।” (খক্ ১১৮০২) 

“বিপত্মনো। বিবিধগমনস্ত বিচিত্রগ্কনহ্) বা (সায়ণ ) 

বিপথ (পুং) বিরুদ্ধঃ পদ্থাঃ ( খক্পূরবধূঃপথামানক্ষে। প! 

৫18148 ) ইতি সমাসাস্ত অগ্রত্যয়ং। নিন্দিত পথ, ব্যধব, হরধব, 

অসৎপথ, কুৎসিত বর । (শবরদা” ) 

*সতপথং কথমুৎস্জ্য যাস্তামি বিপথং বদ ।”(ভারত ১২। 2৫২১১) 

বিপদ্ (ত্ত্রী) বি-পদ-সম্পদাদিত্বাৎ-কিপ,। বিপত্তি, বিপৎ্। 

“কৈবর্ভকর্কশকরাৎ সফরশ্চযতোহপি 

জালে পুনশণিপতিতঃ সফরো৷ বিপাকঃ। 

দৈবাত্ততো। বিগ(লতে। গিলিতো৷ বকেন 

বামে বিধৌ বদ কথং বিপদাং নিবৃত্তিঃ ॥”* (উদ্ভট) 

বিপদ (স্ত্রী) বিপদ্-ভা গুরিমতে-হুলস্তানাং টাপ,। বিপদ্, বিপত্তি। 

বিপন্ন (ব্রি) বি-পদ-্ত। বিপদাক্রাস্ত, বিপত্তিযুক্ত, বিপদ্বিশিষ্ট। 

বিপন্নতী। (স্ত্রী) বিপন্স্ত ভাবঃ তল্টাপ,। বিপন্নের ভাব বা 

ধর্ম, বিপদ্, বিপত্তি। 

বিপন্তা (স্ত্রী) বিশ্পষ্টা, অতিশয় স্পষ্টা। *বয়ং জানাপ্রবোচাম 

বিপন্তয়া” ( খক্ ১০।৭২।১ ) “বিপন্তয়া বিস্পষ্টয়া বাচা” (সায়ণ ), 

বিপনুযু (ক্রি )স্কতিকারক। পতদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবোজাগৃবাংসঃ* 

(খক্ ১২২২১) “বিপণ্যবঃ বিশেষে ভ্তোতার£' ( সায়ণ ) 

২ স্ততিকাম, যাহার! স্কতি প্রার্থনা করেন । দ্যুয়ং মর্তং বিপন্তাবঃ” 

( খক্ 8৬১১৫ ) “বিপন্তবঃ গ্ততিকামা মরুতঃ' (সায়ণ ) 

বিপরাক্রম (ত্রি) বিগতঃ পরাক্রমো বন্ত। বিগত পরাক্রম, 

পরাক্রমরহিত। 

বিপরিণাম (পুং) বি-পরি-ণম-ঘঞ,। বিশেযকূপ পরিণাম, 

বিশিষ্ট পরিণাম । বিপধ্যা, সংপরিবর্তন। 

বিপরিণামিন্ (জি) বি-পরি-ণম-শিনি। পরিপাঁমবিশিষ্, পরি- 
গামযুক্ত । এই জাগতিকভাৰ বিপরিণামী, জগতে যাহা কিছু পরি- 
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স্তমান হয়, তাহা ক্ষণকালও অপরিণত না হইয়া অবস্থান *কাশ্চিদ্বিপর্ধ্যগ্হৃতবন্্রত্ষণ! 

করিতে পারে না। পরিবর্তনশীল। ২ বৈপরীত্য-বিশিষ্ট। 

বিপরিধান (ক্লী) ১ বিশেষরূপে পরিধান, পরা। ২ পরি- 
ধানের অভাৰ। 

বিপরিভ্রংশ (পুং) বিপরিণাম। বিনাশ। 
বিপরিলোপ (পুং ) বিলোপ। ধ্বংস। 
বিপরিবণ্ুসর (পুং) পরিবৎসর। 

বিপরিবর্তন (রী) বি-পরি-বৃত-লগুট.। বিশেষক্সপ পরিবর্তন, 
ফিরাণ ঘুরাণ। 

বিপরীত তত্রি) বি-পরি-ই-ক্ত। বিপধ্যয়,। চলিত উল্টা । 
পর্যায় প্রতিপব্য, প্রতিকূল, অবসব্য, অপষ্ট, বিলোমক, প্রসব, 

পরাচীন, প্রত্তীপ। (শবৰরভ্া”) ২ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে 

দূপম রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ__ 
"্পাদমেকমূরো কৃত্বা ছ্বিতীয়ং কটিসংস্থিতম্। 
নারীষু রমতে কামী নিপরীতন্ত বন্ধকঃ |” ( রতিমঞ্জরী ) 

, গ্পাঁদমেকমূরৌ কৃত দ্বিতীয়স্বন্ধসংস্থিতম্। 

কামিন্তাঃ কাঁময়েৎ কাশী বন্ধঃ স্তাদ্বিপরীতকঃ ॥”শ্ররদীপিকা) 

বিপরীততা! (ভ্ত্রী) বিপরীতম্ত ভাবঃ তল্টটাপ,। বিপরীতের 

ভাৰ বা ধর্ম, বৈপরীত্য, উল্টা, প্রতিকূল। 
বিপরীতপথ্য। (ত্ত্রী) ছন্দোভেদ । 
বিপরীতবৎ (অব্য) বিপরীত-ইবার্থে-বতি। বিপরীতের 

ন্যায়, বিপরীততুল্য । (ত্রি) বিপরীত অন্ত্র্থে-মতুপমন্ত ব। 
২ বিপরীতবিশিষ্ট। 

বিপরীতমল্ল তৈল (কী) ব্রণরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ- 
বিশেষ, প্রস্তত প্রণালী-_-কটুতেল ৪ সের। কক্ষার্থ দিন্দুর, কুড়, 
বিষ, হিন্ু, রসুন, চিতামুল, ঈশলাঙ্গলা প্রতোকে একতোলা। 
পাকেন্ব জল ১৬ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল 

পাক করিবে। এই তৈল দিলে নানাপ্রকার ক্ষত শু হয়। 

( ভৈষজারত্বা” ব্রণশোথরোগাধি” ) 

বিপরীতী| (স্ত্রী) বিপরীত-টাপ,। কামুকী স্ত্রী! ( ধনঞ্জয়) 

বিপরীতাখ্যানকী (ত্ত্রী) ছন্দোতেব। 
বিপরীতাদি (তি) বু, ছদঃ সী 
বিপরীতীন্ত তরি) প্রগাথ সন্বন্ধীয় ছন্দঃ। (ধাক্পগ্রাতি” ১৮৯) 

বিপরীতোত্তর (ব্রি) বিপরীতঃ উত্তরে! যর । বিপরীত উত্তর 
বিশিষ্ট, প্রত্তিকৃল উত্তর । প্রগাথ সম্বন্ধীয় ছন্দং। 

বিপর্ণক (পুং) বিশিধানি পর্ণানি যন্ত। 
(শব্ষচ্রিক।) (ত্রি)২ পর্ণরহিত, পত্রহীন। 

. বিপর্্যচ,( বি) বি-পরি-অঞ্চতি অঞ্চ-ক্কিপ,। বিপরীত, প্রতি- 
ফা, ডল । 

১ পলাশবৃক্ষ । 

বিশ্বত্য চৈকং যুগলেঘ্বথাপরাঃ 1” (ভাগবত ১০।৪১/২৫). 

€বিপধ্যক্ বিপরীতং, (স্বামী ) . 

বিপর্যয় (পুং) বি-পরি'ই “এরচ* ইত্যচ,। ১ ব্যতিক্রম, 
বৈপরীত্য, পধ্যায়-ব্যাত্যাস, বিপর্যাস, ব্যত্যয়, বিপধ্যায়। 

(ভরত) ২ পাতগ্জল-দর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিভেদ, *প্রমাণবিপর্ধ্যয়- 

(বিকল্পনিদ্রা স্থৃতয়ঃ” ( পাতঞ্জলদ” ১/৬ ) গ্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, 

নিদ্রা ও স্থৃতি এই পাঁচটা চিত্তের বৃত্তি। ইহার লক্ষণ-_ 

*বিপধ্যয়ো মিথ জ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠং ৮ ( পাতঞ্জলদ” ১৮) 

'অতন্রপপ্রতিষ্ঠং তদ্রপে জ্ঞানগ্রতিভাসিরপে ন গ্রতিষ্ঠতে, 

নাবাধিতং বর্ততে ইতি, মিথ্যাজানং অতন্বতি তর্প্রকারকং 
ভ্রমজ্ঞানং বিপধ্যয়$, | 

বিপধ্যয় মিথ্যাজ্ঞান, যে জ্ঞান বিজ্ঞাত বিষয়ে স্থির থাকে না, 

পরিণামে বাধিত হয়, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে বিপধ্যয় অর্থাৎ ভ্রম 

বল! যায়। এক বস্তকে অন্তক্ধপে জানার নাম বিপধ্যয় বা ভ্রম- 

জ্ঞান। যেমন রজ্জুতে সর্পগান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান। প্রথমে 

শুক্তি রজত প্রতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে এটী রজত নয় 

কিন্তু শুক্তি (ঝিম্ুক) এইরূপ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে পূর্বজ্ঞান 
বাধিত হয়। প্রথমে হইয়াছে বলিয়া পুর্ব ভ্রমজ্ঞান প্রবল এবং 
পরে হইয়াছে বলিয়। উত্তর যথার্থ জ্ঞান দুর্বল, অতএব উত্তর 

জ্ঞান ছারা পূর্বজ্ঞান বাধিত হইবে না, এরূপ আশঙ্কা করা! উচিত 
নহে । পূর্বাপর বলিয়া জ্ঞানের সবল-হুর্বল-ভাব হয় ন|। 

যেজ্ঞানের বিষন্ন বাধিত, তাহাকেই দুর্বল, এবং যাহার বিষয় 

বাধিত নহে, তাহাকে প্রবল বল! যায়। সুতরাং অবাধিতবিষয় 

উত্তরজ্ঞান বাধিতবিষয় পূর্ববজ্ঞান হইতে প্রবল। যে স্থলে পূর্বব- 
জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়! উত্তরস্তান জন্মে, সেখানে পূর্বজ্ঞানের 

বাধা জন্মাইতে উত্তরজ্ঞানের সক্ষোচ হইতে পারে । এস্থলে 

কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। স্বতন্তরতাবে আপন আপন 

কারণ হইতে জ্ঞানদ্বয় জন্মিয়! থাকে , অতএব সত্যজ্ঞান ভ্রম- 

্জানের বাধা কারনে পারে ! 

এটা ইহা কিনা? ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্যয়ের অস্ত- 

গত। বিপধ্যয় ও সংশয়ের গ্রভেদ এই যে, বিপধ্যয় স্থলে 

বিচার করিয়! পদ্দার্থের অন্তথাভাব প্রতীতি হয়, আন কালে 

হয় না। সংশয়স্থলে জ্ঞানকালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীতি 

হয়, অর্থাৎ সংশয়স্থুলে পদার্থসকল 'এই এইক্ষপই+ এরূপ নিশ্চয় 

হয় না। ভ্রমস্থলে বিপরীতর্ষপে একটা নিশ্চয় হুইয! যায়। 
উত্তরকালে 'উহ। এঁক্ধপ নহে” এইরূপে বাধিত হয়। 

ভাষ্যে লিখিত আছে যে,”স কম্মাৎ ন প্রমাণং যতঃ প্রমাণেন 

বাধ্যতে ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ গ্রমাণন্ত। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রামাণ্যং 



বিপর্ধাষ 
সপ 

দৃং তদ্যথা-দ্িচন্ত্রদর্শনং সদ্িবয়েণৈকচন্্রদর্শনেন বাধ্যতে 

ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্ধা ভবতি অবিস্ধান্মিতারাগন্ধেষাভিনিবেশাঃ 

ক্লেশা ইতি।” (পাতঞ্জল ১৮) সেই বিপর্যয় জ্ঞান প্রমাণ 
হয নাকেন? এই বিপধ্য় জান প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় 

ধলিয়াই ইহা প্রমাণ হয় না। প্রমাণজান ভূতার্থ বিষয় অর্থাৎ 

উহ্থার বিষয় কখনই বাধিত হয় না। প্রমাণ ও অপ্রমাণ জ্ঞানের 
মধ্যে অগ্রমাণজ্ঞান প্রমাণজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়, এরূপ দেখা 

যায়। যেমন চন্দ্র একটা এই যথার্থজ্ঞান দ্বারা চন্ত্র দুটা এই 
ভ্রমজ্ঞানবাধিত হয়, মিগ্য| বলিয়া বুঝায়। ভ্রমরূপ এই অবিস্ভা 

পঞ্চপর্বব, পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত, যথা--অবি্যা, অস্মিতা, রাগ, 

দ্বেষ, ও অভিনিবেশ। ইহারা আবার যথাক্রমে তমঃ,মোহ, মহা- 

মোহ, তামিত্র ও অদ্ধতামিস্র নামে অভিহিত হয়। (পাতঞ্জলদ*) 

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে, 

পপঞ্চ। বিপর্য্যয়ভেদ| ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ। 

অষ্টাবিংশতিভে্া তুষ্টিন বধাষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥” 
( সাংখ্যকারিকা” ৪৭) 

বিপধ্যয় পাঁচ প্রকার যথা-_অবিদ্ঠা, অশ্মিতাঃ রাগ, দ্বেষ ও 

অভিনিবেশ। ইহা আবার তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিত ও 

অন্কতামিত্র নামে অভিহিত । 

“ভেদস্তমসোহষ্টবিধো৷ মোহস্ত চ দশবিধো মহামৌহঃ। 

তামিআোহষ্টা্শবা তথা ভবস্তাদ্বতামিঅয়ঃ ॥” 

(সাংখ্যকারিকা” ৪৮) 

তম ৮ প্রকার, মোহ ৮ প্রকার, মহামোহ দশ প্রকার, 

তামিআ্র এবং অদ্ধতামিত দশ প্রকার, প্রকৃতি, ম্হত্বত্ব, অহঙ্কার 

এবং পঞ্চতন্মাত্রকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান তাহা অবিষ্া, এই 

অবিগ্ঠার প্রকৃতি প্রতি ৮ প্রকার। বিষয় বণিয়া অবিগ্ভাকে ৮ 

প্রকার বলা হইয়াছে । অন্মিতা, অণিম! প্রতৃ'ত অষ্টবিধ শ্র্ধ্য- 

বিশিষ্ট ॥ “আমি অমর' এইরূপ যে ভ্রম তাহাই অন্মিতা, ইহাকে 

ভ্রম বল! যায় কেন? তাহার কারণ আমি অমর। অপিম! প্রভৃতি 

রশব্য আমার (পুরুষের ) ধর্ম নহে, বুদ্ধির ধর্ম, তথাপি আমি 

( পুরুষ) ্ধ্যবিশিষ্ট এই যে জ্ঞান, উহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। রাগ ইচ্ছা, অনুরাগ, শব, স্পশ, রূপ, রস ও গচ্ধ ইহাই 

অনুরাগের বিষয়। ্পর্শাদি স্বর্গীয় ও অস্বর্গীর় ভেদে ছুই 

প্রকার। ুতর।ং শবাদি বিষয় দশবিধ। এই দশবিধ বিষয় 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখসাঁধন ; এইজন্ত ইহা রাগের অর্থাৎ অনুরাগের 

বিষয়। রাগের দশপ্রকার বিষয় সাক্ষাৎ মুখ সাধন বলিয়া 

রাগকেও দপবিধ বলা হইয়াছে। শব অর্থে শব্দের সাক্ষাত 

সুখ, স্পশ অর্থে স্পর্শের সাক্ষাজন্ত সুখ, ইত্যার্দি। যখন যে 

বস্ত বিরক্তিকর, অষ্টবিধ প্রশ্বপ্ের ফলে ক্ষণকালের জন্যও তাহা 

[ ৬৩৯ 1] বিপর্য্যাস 

উপস্থিত হইলে সেই সময় এশ্বর্যের প্রতিও তেষ হয়, আর 

বিরক্তিকর শব্দাদিও দ্বো হয়, অষ্ট প্রর্ধায এবং শব্দাদি দশ এই 

অষ্টাদশ প্রকার দ্বেষ্য বলিয়৷ দ্বেবকে অষ্টাদশ প্রকার বলা 

হইয়াছে। মরণ আমাদিগকে অষ্টবিধ শ্থধ্য ও শবাদি দশবিধ 
ভোগ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, এইজন্য উহাও অষ্টাদশ 

প্রকার বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে। এই মরণতয় ইষ্টবিয়োগ 

সম্ভাবন! মাত্র। ইহার ভাৎপধ্য এইরূপ বোধ হয় যে, ভয় মাত্রই 
বিপর্যয়ের অন্তর্গত। সকল ভয়ই অনিষ্ট সম্ভাবন! মাত্র। তবে 

পাতঞ্জল দর্শনে কেবল মরণভয়কেই বিপর্যয় বলিয়া অভিহিত 

করা হইয়াছে। কারণ মরণভয়ই সকল ভয়ের শেষ; এইজন্য 

মরণ ভয় বলিলে আর সকল বুঝা যাইবে। মনুষ্যের ও দেব- 

গণেরও বিপর্যয় আছে। (সাংখ্যকারিক ) 

[ বিশেষ বিবরণ অবিন্থাদি তত্তৎ শব্ধ দেখ ] 

বিপর্যস্ত (ক্রি) বি-পরি-মস্-ন্ত ॥। ১ বিপর্যয় গাণ্ত, উল্টে- 

পাণ্টে যাওয়া। ২ ছড়ভঙ্গ। ৩ পরাবৃন্ত। 

বিপর্ধযাণ (ব্রি) বিপধ্য়। ব্যতিক্রম। 
বিপর্ধযায় (পুং) বিগতঃ পর্যযায়ো যস্ত। বি-পরি-ই-ঘঞ | 

পর্যায়ের ব্যতিক্রম, ক্রমপরিবর্তৃন, ক্রমত্যাগ, নিয়মভঙ্গ । 

শ্বিপর্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রগুডপিওয়োঃ 1" 
( কুলাচার্য্যকাবিক! ) 

বিপর্ধযাস €পুং) বি-পরি-অপ-ঘঞ| ১ বিপধ্যয়, বৈপরাত্য, 

ব্যতিক্রম। (অমর) 

প্পুর| যত্ন আ্োতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং 

বিপধ্যানং যাতো৷ ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্। 
বহোর্দ্ষ্টং কালাদপরমিব মন্তে বনমিদং 
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুষ্িং দ্রঢয়তি ॥* ( উত্তরচ*) 

২ অগ্রমাত্মক বুন্ধিভেদ, এক বস্তূকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান, 

ত্রমাত্মক জ্ঞান। যেযাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া যে অযথার্থ 

জ্ঞান হয়। যেমন রজ্জু সর্প নহে অথচ অপ্রমাত্মক জ্ঞানহেতু 

'াহাকে সর্প বলিয়৷ বোধ হয়। 

ভাষাপরিচ্ছেদদে লিখিত মাছে,__ 

“তচ্ছুন্তে তন্মতিরাস্তাদপ্রমা সা নিরূপিতা। 

তথ প্রপঞ্চে বিপর্যযানঃ সংশয়োহপি প্রকীন্তিতঃ ॥ 
আছে দেহে হাস্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।*(ভাষাপরিচ্ছে্ন)” 

“তচ্ছ,ন্তে ইতি তদভাবিবতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং ভ্রম ইত্তার্থং 
ততপ্রপঞ্চ অ প্রমা গ্রপঞ্চ: বিপধ্যাসঃ |” (মুক্তাবলী ) 

যে বস্তুতে যাহা নাই ( যেমন শঙ্ঘে কথন পীতবর্ণ নাই) 

সেই বস্তুতে (সেই শব্দে) ততপ্রকারক (সেই পীতবর্ণরূপ ) 
থে বুদ্ধি তাহা অপ্রম বুদ্ধি বলিয়া নিরূপিত টঁয়। এই অগ্রমা 



শিট তি পিপিীশিপীশি প্পী শশী পা াস্পিশোোশিকি ক ক পিশেশ্ ও শট 

বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমবহুল পদার্থে বিস্তৃত হইলে তাহাধ় নাম বিপশ্ঠুনা তরী) হুক্্দিনী। দিব্য বদধি। জন্র্ামত্ব শক্ি। 
বিপর্যাস। যেমন দেহে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি । প্রকৃতপক্ষে দেহে বিপশ্থিন্ ( পুং) বুদ্ধভেদ। 

আত্মার গুণক্রিয়াদি কিছুই নাই, অথচ অপ্রমাত্মবকজ্ঞান হেতু; বিপস্ (ক্লী) মেধা। জান। 

দেহকেই অনেকে আত্মা বলিয়া জানে । বিপাংস্থল (ব্রি) পাংগুলরহিত। (ভারত বনপর্ব ) ্ 

বিপর্বব (তরি) বিগতং পর্ব সন্ধিস্থানং হন্ত। বিচ্ছিনসন্ধিক, বিপাক (পুং) বি-পচ-ভাবে কর্মণি বা ঘঞ,। ১ পচন, 

যাহার শরীরের সন্ধিস্থল বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। 

শবৃত্রং বিপর্কমর্দিয়ৎ |” ( খক্ ১১৮৭১) 

বৃত্রং বিপর্বং বিচ্ছিন্নসদ্ধিকং যথা তথার্দায়ৎ ছিংপিতবান্* (সায়ণ) 

বিপল (ক্লী) বিভক্তং পলং যেন। ফলের সুম্ম অংশবিশেষ, 

একপলের বষ্টিভাগের একভাগ অর্থাৎ ৬৭ বিপলে এক পল, ৬ৎ 

পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র। 

বিপলায়িন্ (তরি) পলায়নকারী। 

বিপলাশ তি) পত্রহান। 

বিপবন (ভরি) বি-পুলুট। ৯ বিশেষ প্রকারে পবিরকারী। 

২ বিশুদ্ধ পবন, নির্মল বাযু। বিশুদ্ধ; পবনো যন্তাং (স্্িয়াং টাপ 

বিপবনা। যাহাতে বিশুদ্ধ বাযু আছে। 

*মন্দপবনাবঘট্টি তচলিতপলাশদ্রমা বিপবনা বা। 

মধুরস্বরশাযস্তবিহঙ্গমূগরুতা পৃজিতা| সন্ধ্যা ॥” (বৃহত্স ৩৬৭) 

বিপব্য (তরি) বি-পৃতযৎ ( অচো যৎ। পা ৩১৯৭ )। শোধনীয়, 

শোধন করিবার যোগা। 

বিপশিন্ (পুং )বুদ্ধতেদ। ( হেম” ) 

বিপশু (তরি ) পশুরহিত, পশ্ুশৃন্ত। 

পহাহেতি দঙ্যগণপাতহতা রটস্তি নিঃস্বীকৃতা বিপশৰো তুৰি 

ম্্যস্বাঃ |” ( বৃহতৎস” ১৯৭ 9 

বিপশ্চি তরি) বিপশ্চিৎ্। পণ্ডিত। 

বিপশ্চিক ( পুং) পঞ্ডিত। € দিব্যা ৫৪৮২২) 

বিপশ্চিৎ €ত্রি) বি-প্র-চিত,ক্কিপ, বিশেষং পশ্তাতি বি প্রকৃষ্ট 

চেততি চিনোতি চিন্তয়তি বা পৃষোদরাদিত্বাৎ নাধুঃ। যিনি 

বিশেষরূপে দেখেন, সুক্মদশী, দূরদশী। 

অর্থাৎ শাস্ত্রের ষথার্থার্থ যাহার চক্ষে পড়ে, যিনি উত্তম জ্ঞানী 

অর্থাৎ সম্যক্রূপে তত্বপ্ত, ষিনি উত্তমরূপে চয়ন ( শাস্ত্রের মন্মার্থ 

মংগ্রহ ) করিতে পারেন, যিনি উত্তম চিস্তাশীল অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা 

প্রক্ৃতপদার্থনির্ণয়ে সমর্থ, তিনি পত্ডিত, বিশ্বান্, সর্বার্থতত্বদশী। 

“সর্বেষাস্ত বিশিষ্টেন ত্রাঙ্মণেন বিপশ্চিতা । 

মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্র রাজা ফাড় গুণ্যসংযুত্তম্ ৮৮ € মনু ৭1৫৮ ) 

'বিশিষ্টেন বিপশ্চিতা বিদ্যা ব্রাঙ্মণেন সহ সন্ধিবিগ্রহাদি 

বক্ষ)মাণগুণষট কোপেতং গ্রক্ষ্টং মন্্ধ নিরূপয়েৎ।? ( কুল্প,ক) 

বিপশ্চিত (তরি) পণ্ডিত, বিপশ্চিদর্থ। [বিপশ্চিৎ দেখ।] 

বিপশ্থান (ক্লী? বৌদ্ধমতে, প্রকৃত জ্ঞান। 

পাক । (ভাগবত ৫১৬২৯) ২ স্ব । ৩ কর্মের ফল। (মেদিনী) 

৪ ফলমাত্র । ৫ চরমোতকর্ষ। 

"সর্ব ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়! 

হৃদ্পয্পকোষে স্ষ,রিতং তড়িৎপ্রভম্ .”৮ (ভাগবত ৪.৯২ ) 

৫ কর্্মফলপরিণাম, কর্মাফলের পরিগামের নাম বিপাক, 

একটী কর্ম করিলে তাহার যে ফলভোগ হয়, তাহাকেই বিপাক 

কহে। ইহা তিনপ্রকার, জাতি, আদ্ুুঃ ও ভোগ। পাতঞ্জল- 

দর্শনে ইহার বিষয় বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপ 

তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । 

“সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাফুর্ভোগাঃ” (পাতঞ্জলদ”২।১৩) 

'সতিমুলে ক্লেশমূলে তি তদ্দিপাকঃ তেষাং কর্মমণাং বিপাকঃ, 

জাত্যায়ুর্ভোগাঃ জন্মাযুঃসখছুঃথভোগাশ্চ ভবস্তি, সংস্থ ক্লেশেু 
কন্মাশয়ো বিপাকারস্ভী ভবতি,নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ | যথা তুষাবলন্ধ!ঃ 

শালিতগুলা অ৭ঞ্ধবীজভাবা ৰা ভথা ক্রেশাবনদ্ধকর্্মীশয় 

বিপাকপ্ররোহী ভবতি নাঁপনীতক্লেশো! ন প্রসংখ্যানদগ্ধরেশ- 

বীজভাবো বেতি। মচ বিপাকন্জ্রিধিধঃ জাতিরাফুর্ভোগ 

ইতি । (ভাষ্য) 

অবিছ্যা প্রভৃতি পঞ্চরেশ অর্থাৎ অবিগ্যা, অশ্পিতা, রাগ, 

দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ থাকিলেই ধর্মবিধর্মরূপ 
কর্মাশয়ের বিপাক জাতি, আষু ও ভোগ হইয়া থাকে। কারণ 

থাকিলেই কাধ্য থাকিবে । জদ্ম, আমু ও ভোগ এই বিপাকের 

কারণ কর্মাশয় থাঁকিলেই তাহার কার্ধ্য জন্ম আযুঃ ও ভোগ 

হইৰে। ইহার অন্যথা হইবার নহে। রা 

চিত্তভূমিতে ক্লেশ থাকিলেই কর্াশয়ের বিপাক হয়। 

ক্লেশরূপ মূলের উচ্ছেদ হইলে আর হয় না। যেমন শালিতুল 
তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দ্ধবীজশক্তি না হইস় 
অস্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয়। তুষের বিমোক অথবা বীজশঞ্জি 

দাহ করিলে আর হয় না, তদ্রুপ রেশ মিশ্রিত থাকিয়াই কর্াশয় 
অনৃষ্ট ফলজননে সমর্থ হয়, ক্লেশে অপনীত হইলে অথব! 
গ্রসংখ্যান দ্বার! ক্লেশরূপ বীজভাবের দাহ করিলে আর হয় ন|। 

উক্ত কর্মাবিপাক তিনপ্ররার, জাতি, মনথয্য প্রভৃতি জন্ম, আহঃ 
জীবনকাল, ভে!'গ ও সুখহংথের সাক্ষাৎকার। কর্মের বিপাক 

জাতি, আমুঃ ও ভোগ কিরূপে হইয়া! থকে এবং কিরূপ কর্মের 

ফলে এই সকল ভোগ হয্বঃ তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 



- একটা রম কি একটা জন্মের কারণ? অথবা হা একটা কশ 
নেক জন্ম সম্পাদন করে ? বা অনেক কর্ম অনেক জন্মের 
কারণ? অথবা অনেক কর্ম একটী জন্মের কারণ? ইহার 
বিচারে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, একটা কর্ম একটা জন্মের 
কারণ এব্ূপ বলা যায় না। কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত 
জন্মাস্তরীয় অসংখ্য অবশিষ্ট কর্মের এবং বর্তমান শরীরে যাহা 
কিছু করা হইয়াছে, এই সমস্তের ফলক্রমের অর্থাৎ 
ফলোৎপত্তির পৌর্বাপোর্যের নিয়ম না থাকায় 
ধর্ানুষ্ঠানে অবিশ্বাস হইয়া পড়ে, সেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। 
একটা কর্ম অনেক জন্মের কাবণ ইহাও বলা যায় না) 
কারণ অসংখ্য কর্মের মধ্যে যদি একটাই অনেক জন্মের 
কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ণরাশির বিপাককালের : 
অবসরই ঘটিয়া উঠে না। অনেকগুলি কর্ম অনেক 

জন্মের কারণ, ইহ19 বলা যায় না; 
জম্ম একদা হইতে পারে না। সুতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে 

হইবে। তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ 'অর্থাৎ কর্ান্তরের বিপাকের 
সময়াভাব হইয়া উঠে। 

সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কম্ম সমুদয় প্রধান ও অপ্রধান ভাবে 

অবস্থিত হইয়া মরণদ্বাবা অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলজননে অভিমুখা- 

কৃত হইয়া জন্ম প্রতি কার্য এক মিলিত হইয়া একটাই ! 

জন্ম সম্পাদন করে। সঞ্চিত কর্রাশি গ্রারন্ধ কর্ধদ্বারা অভিভূত 
থাকিয়া মরণ সময়ে সজাতীয় অনেক কার্মের সহিত মিলিত 

হইয়া একটা জন্ম উৎপাদন কবে। এইরূপ হইলে আর 
পূর্বোক্ত দোষ থাকে না। কারণ যেমন একএক জন্মে অনেক 

কর্ম উৎপন্ন হয়, এদ্রিকে একটী জন্মদ্রাবাও অনেক কর্মের 

ক্ষয় হইয়! আয়ব্যয় একরূপ তুল্য হইয়া! পড়ে । উক্ত জন্ম উক্ত 

কর্ম অর্থাৎ উক্ত জন্মের প্রয়োজন কর্মদ্ধারাই আযুলাঁত করে, 

অর্থাৎ যে কর্মসমষ্টিদ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়, তাহারই দ্বারা 

জীবনকাল ও সুখছঃখের ভোগ হইয়। থাকে। 
উত্তবিধ কর্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ বলিয়া 

ত্রিবিপাক অর্থাৎ উক্ত জন্মাদি তিনপ্রকার বিপাকের জনক 

বলিয়া কথিত হয়, ইহাকেই একভবিক অর্থাৎ 'একটী জন্মের 

কারণ কর্মীশয় বল! ঘায়। 

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্্মীশয্ন কেবল ভোগের হেতু হইলে তাহাকে 
এক বিপাকারস্তভক বলা যার । যেমন নহুষ রাজার । আয়ু ও 

ভোগ এই উভয়ের জনক হইলে দ্বিবিপাকারস্তক হয়, যেমন 

নন্দীশ্বরের। ( নন্দী্বরের অষ্টবর্ষ মাত্র আয়ু ছিল, শিবের বর 

প্রদানে অমরত্ব ও তছুপযুক্ত ভোগ হয় )। 

গ্রস্থিঘারা (গাহট দিয়া) সর্বাবয়বে ব্যাপ্ত মত্ম্যজালের 
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তায় চিত অনাদি ক কাল ল হইতে ৫ ক্লেশ, জগ ও ৷ বিপাকের সংস্কার 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র হইয়াছে। উক্ত বাসনা সমুদয় 
অসংখ্য জন্ম হইতে চিত্বভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে । জন্মহেতু 
একভবিক এ কর্মাশয় নিয়ত বিপাক ও অনিয়ত বিপাক হুইয়! 
থাকে। অর্থাৎ কতকগুলির পরিণাম সময় অবর্ধারিত থাকে, 
কতকগুলির পরিণাম কি ভাবে হইবে, তাহা স্থির বল! 
যায় না। | 

ষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়েরই এরূপ নিয়ম করা 
যাইতে পারে যে, উহা! একভবিক হইবে। অনৃষ্টজন্মবেদনীয় 
অনিয়ত বিপাক কর্মাশয়ের সেরূপ নিয়ম হইতে পারে না, কারণ 

অদুষ্ট জন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কন্মমশয়ের ক্রিবিধ গতি হইয়। 
থাকে । প্রথমতঃ বিপাক না জন্মিমাই কুতকশ্মাশয়েব নাশ 

হইতে পাবে। দিতীয়তঃ প্রধান কন্মবিপাক সণয়ে আবাপ- 

প্রধান কম্মের হাদি বিপাক হহবার 

ঢঃখ জন্মইীতে পরে) 

গমন অর্থাৎ যাগ।দ 

সময় হিংস।দিকৃত অপন্মন কিঞিৎ 

তৃতীয়তঃ নিয়ত বিপাকপ্র্ান কম্ম দ্বারা অন্িদ্ুত হইয়া চির- 

কাল অবস্থিতি করিতেও পারে। বিপাঁক উৎপাদন না করিয়া 

সঞ্চিত কর্মীশয়ের নাশ যেমন শুরুকর্মা অর্থৎ তপশ্টাজনিত পাম্মেৰ 

উদয় হইলে এই জন্মেই কুষ অর্থাৎ কেবল পাপ অথবা পাপপুণা 

মিশিত কন্মরাশির নাশ হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে,-পাপাচাবী 

অনাস্মজ্ঞ পূরুষেব অসংখ্য কন্মরাশি ছুই প্রকার, একটা কষ 

অর্থাৎ কেবল অধর্্ম, অপরটী শুরুরুষ্ণ অর্থাৎ পুণাপাপমিশ্রিত, 

এই উভয়বিধ কর্মকেই পুণ্য দ্বারা গঠিত একটা কর্মরাশি নট 

করিতে পারে । অতএব সকলেরই স্থরুত শুঞুকর্শের অন্নষ্ঠানে 

তৎপর হওয়া বিধেয় । 

প্রধান কর্ম আবাপগমন বিষয়ে উক্ত আছে যে, স্বপ্পসস্কর 

অর্থাৎ যজ্জাদি সাধ্যকম্মের স্বপ্নের ( যোগাগ্ুকূল হিংসাজনিত 

পাপের) সঙ্কর হয়, সংমিশণ হয়। সপর্িহাঁর অর্থাৎ হিংসা- 

জনিত এ অল্পমার অধর্্ম প্রায়শ্চিত্তাদি বারা উচ্ছেদ করা পায়। 

সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ যদি গ্রমাদবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না কবা তয়, 

তবে প্রধান কর্দনফলের উদয় সময় এ অল্পমাত্র অধর্মও স্বকীয় 

বিপাক অর্থাৎ অনর্থ জন্মায় । তথাপি এ স্থথভোগের সময় 

সামান্ দুঃখবহ্নিকণিকা! সহা কর! যায়। কুশল অর্থাৎ পুণা- 

রাশির অপকর্ষ করিতে এ অল্পমাত্র অধর সমর্থ হয় না, কারণ 

উক্ত সামান্য অধন্দ অপেক্ষা! যাগাদিরুত ধর্দের পরিমাণ অধিক, 

যাহাতে এই ক্ষুদ্র অধর্শ অপ্রধানভাবে থাকিয়া স্বর্গভোগের 

সময় অন্পপরিমাণে ছঃখ জন্মাইয়া থাকে। তৃতীয় গতি ঘথা- 

নিয়ত বিপাকে এতাদৃশ প্রধান কর্সত্বারা ১ অভিভূত হইয়া 

চিরকাল অবস্থান করা» কারণ অনৃনমবেনীক নিয়ত বিপাক 



পু 

বিপাক কর্্মরাশি সেরূপে মরণসময়ে অভিব্যক্ত হয় না। 

অনৃষ্টজন্মবেধনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মরাশি নষ্ট হইতেও 
পারে, প্রধান কর্ম্মবিপাক সময়ে আবাপগমন ( সহায়কভাবে 

অবস্থান ) করিতেও পারে। অথবা প্রধান কর্মদ্বারা অভিভূত 

হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে, যতকাল পধ্যস্ত সজাতীয় 

কর্ধাস্তর অভিব্যক্ত হইয়৷ উহাকে ফলাভিমুখ না করে। 

অনৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্্মরাশিরই দেশ, কাল 
ও নিমিত্বের স্থিরত৷ হয় না, বলিয়াই কর্মগতি শাঙ্গে বিচিত্র 

বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আরও অভিহিত হইয়াছে যে, 

জন্ম, আয়ু ও ভোগ ইহারা পুণ্য ছারা সম্পার্দিত হইলে সুখের 

কারণ এবং পাপদ্ব।র৷ সম্পাদিত হইলে খের কারণ হয়। 

“তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ* পোতঞ্জলদ” ২1১৪) 

জন্মাযুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুফল[ঃ, অপুণ্যহেতুকাঃ হুঃখ- 

ফলা ইতি” (ভাষ্য) 

পূর্বোক্ত জাতি, আয়ু ও ভোগ পুণ্য দ্বারা সাধিত হুইলে 

স্থুখের জনক এবং পাপ দ্বারা সাধিত হইলে ছঃখের জনক হয়। 

সর্বজনপ্রসিদ্ধ ছঃখ যেমন প্রতিকৃলম্বভাব, এইরূপ বৈষয্বিক 

স্থখকালেও যোগীদিগের দুঃখ অন্ুভৰ হয় বলিয়া তাহারা বিষয়- 

স্থথকে দুঃখ বাঁলয়া বোধ করেন । 

জগ্ম ও আধুঃ মুখ দুঃখের কাঁরণ হইতে পারে, ভোগ 

কিরূপে কারণ হয়? বরং স্ুুখছুঃখই বিষয়ভাবে ভোগের 
( অনুভবের) কারণ এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। সমাধান 
যেমন ওদনাদিকেও কারক বলে, ফলতঃ উহ ক্রিয়ার পরবর্তী, 
সুতরাং ক্রিয়াজনক নহে। ক্রিয়ার জনককেই কারক বলে। 

তথাপি যাহার উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হুয়, এ উদ্দেন্কেও 

কারণ বলা হইয়া থাকে । ভোগই পুরুযার্থ, স্থখ দুঃখ নহে। 

ভোগের নিমিত্তই সুখছুঃখের আবির্ভাব; অতএব ভোগকেও সুখ 

ুঃখের কারণ বলা যাইতে পারে। 

বিবেকশালী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই ছুঃখকর, কারণ 

ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ক্রমশঃ তৃষ্ণ। বৃদ্ধি হয়। ভোগকালে 

বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ হয় এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কার বুদ্ধি 

হইতে থাকে। চিত্তের সুথ ছুঃখ ও মোহস্বরূপ বৃত্তিকলও 

পরস্পর বিরোধী, কিছুতেই শাস্তি হয় না। 

যেগীর পক্ষে সমস্তই দুঃখ ইহা! কিরূপে প্রতিপন্ন কর যায়? 

এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্ত বলা হইয়াছে যে, অকলেরই রাগ 

( আসক্তিকামনা ) সহকারে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ উপায় 

জন্য সুখের অনুতব হুইয়। থাকে । অতএব রাগজন্য কর্ীশয় 

(বগ্যমান আর্ছ, ইহা বলিতে হইবে। অতএব ছুংখের কারণ 

বিপাক 

কর্মারাশিই মরণদ্থারা অভিব্যক্ত হয় ) অদৃটজন্মবেদনীয় অনিয়ত | দ্বেষ ও মোহ এবং এই দ্বেষ ও মোহ বশতঃ কর্ধাশয় হইয়া 
থাকে। যদিও যুগপৎ রাগ, ত্বেষ ও মোহ এই তিনের আবি- 
ভাব হয় না, তথাপি একের আবির্ভাব কালে অপরগুলি বিচ্ছিন্ন 

হয়, প্রাণিপীড়ন ন! করিয়া উপভোগ সম্ভোগ সম্ভব হয়' না 

অতএব হিংসাকৃত ও শারীর (শরীর সম্পাগ্য ) কর্্মাশয় হয়। 

বিষয়স্থথ অবিগ্ভাজন্য হইয়া থাকে । তৃপ্তি বশতঃ ভোগবিষয়ে 

ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির অভাবকে সুথ বলে। 

চঞ্চলতা বশতঃ ইন্জ্রিয়গণের অশাস্তিকে ছুঃখ বলে। ভোগের 

অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৈতৃষ্্য অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হয় না। 

কারণ ভোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়ের কৌশল 

বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব ভোগাভ্যাস সের কারণ নহে। 

বৃশ্চিকের বিষ হইতে ভয় পাইয়া যেমন সর্পের মুখে পতিত ও 
দ্ হইয়। অধিকতর ছুঃখ অনুভব করে, তন্রপ স্ুখকামনা 

করিয়৷ বিষয়সেবা করিয়। পরিশেষে মহাছুঃখপন্কে নিমগ্ন হইতে 

হয়। প্রতিকূলম্বভাব এই পরিণাম ছুঃখ স্থখভোগ সময়েও 

যোঁগিগণকে ক্রেশ প্রদান করে। 

সকলেরই দ্বেষসহকারে চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ 

উপায় ছার! ছুঃখ অনুভূত হয়, এস্থলে দ্বেষজন্য কর্মাশয় হইয়া 
থাকে। সুখের উপায় প্রার্থনা করিয়া শরীর বাক্ ও চিত্ত দ্বার! 

ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহাতে অপরের প্রতি অন্ধগ্রহ ও নিগ্রহ 

উভয়ই সম্ভব। এই পরানুগ্রহ ও পরপীড়া দ্বারা ধর্ম ও 

অধর্মের সঞ্চার হয়। এই কর্মাশয় লোভ বা মোহবশতঃ 

হইয়৷ থাকে। ইহারই নাম তাপছুঃখ। 

স্কারছঃখ কি? সুখান্থভব হইতে একটী সুখ বা সুখের 
কারণ এইরূপ সংস্কার হয়, এরূপ ছুঃখানুভব হইতেও সংস্কার 

জন্মে, এইরূপে কর্মফল সুখ বা ছুঃখের অনুভব হইয়া! সুখ- 

স্কার জন্মে। সংস্কার হইতে স্থৃতি, স্থৃতি হইতে রাগ এবং 

রাগ হইতে কায়িক বাচিক ও মানমিক ব্যাপার জন্মে। তাহ 

হইতে ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্মীশয় হয়, এ কর্দীশয় হইতে 

জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক হয়। পুনর্বার সংস্কার 

অন্মে। এইরূপে অনাদি প্রবহমাণ ছুঃখ দ্বার| প্রতিকুলভাবে 
পরিলক্ষিত হইয়া! যোগিগণ্র উদ্বেগ জন্মে । 

এইঞ্ন্ত পুর্বে বলিয়াছি, মূল অর্থাৎ কর্মাশয় থাকিলেই 
ভ্ৰাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ বিপাক হইবে। সম্যক 
জ্ঞানের দ্বারা কর্্মাশয় বিনষ্ট হইলে আর বিপাক হইবে না। 

যতক্ষণ পথ্যস্ত কর্মাশয় বিনষ্ট না হইবে, ততক্ষণ জন্ম, মৃত্যু 
ভোগরূপ বিপাকের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। 

জীব অবিষ্ভাভিভূত হুইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করে, আবার 

মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত সুখ দুঃখ ভোগ 



বিপাক 

করিয়া থাকে। কর্্মাশয় বিনষ্ট হইলে এরূপ বিপাক আর হয় 
না। এইজন্য যোগিগণ আপনাকে এবং অন্য সাঁধারণকে 

অনাদি হুঃখঝোতে ভাসমান দেখিয়। সমস্ত ছুঃখের ক্ষয়কারণ 

দম্যক্ দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকেই রক্ষক বলিয়। আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়া! থাকেন। ( পাতঞ্জলদ” ) 

৬ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকান্তে মাধুর্্যাদি রসের পরিণতি। 
বিপাঁক সম্বন্ধে আযুর্কদশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, রস অর্থাৎ 
দ্রব্যের আস্বাদ, কটু (ঝাল), তিক্ত, কষায়, মধুর, অল্প এবং 
লবণ এই ছয়ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহার্দের বিপাক প্রায়ই 

স্বাহ, অল্প ও কটু এই তিনপ্রকার অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য্থ 
প্র ছয়টা রস জঠরাগ্িযোগে পক হইলে উহারা প্রকৃতির 
নিয়মানুসারে যে স্বাদ, অন্ন ও কটু এই তিনটামাত্র রসে 
পরিণত হয়, তাহাকেই আমুর্কেদে বিপাক ব। রসবিপাক বলে। 

বিপাকের নিয়ম এই যে,লবণ ও মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে, জঠরাগ্রি 

দ্বার! প্ক হইয়া তাহ! হইতে মধুররসের, ভুক্ত অঙ্পদ্রব্য এ রূপে 

পচ্যমান হইলে তাহা হইতে অম্পরসের এবং কটু, তিক্ত ও 
কষায়রস হইতে উক্তরূপে কটুরসের উৎপত্তি হয়। 

"জাঠরেণাগ্নিন৷ যোগাৎ যছুদেতি রসান্তরমূ। 

রসানাং পররণামাস্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥” (সত) 

দত্রিধা রসানাং পাকঃ স্তাৎ স্বাছম্নকটুকাত্মকঃ। 

মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমঞ্্রোহম্্ৎ পচ্যতে .রসঃ 
কটুতিকজ্ঞকষায়াণাং পাকঃ স্তাঁৎ প্রায়শঃ কটুঃ ॥” ( বাগ্ভট ) 

[ ৬৪৩ ] 
850555554০৮ 

বিপাণুতা 

জঠরাগির মন্দত্বহেতু পিত্ত বিদগ্ধপক হইক্সা অল্নতা প্রাপ্ত হয়। 

কিন্তু ইহা সমীচীন নহে, তাহা! হইলে লবণরসও একটা ভিন্ন 
বিপাক বলিয়া উক্ত হইতে পারে, কেননা! পিত্তের ন্যায় শ্লেম্মাও 

বিদগ্ধপন্ক হইলে লবণতাপ্রাপ্ত হয় এবং এইরপে প্রত্যেক রসেরই 
এক একটি পৃথক্ বিপাক স্বীকার করিতে হয়। তাহার দৃষ্টান্ত 
এই,__যেমন, শালি, যব, মুদগ ও ক্ষীর প্রতৃতি মধুররসসংযুক্তদ্রব্য 
স্থালীপকক হইলে উত্তরকালে রসের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে ন1। 

চিকিৎসককে দ্রব্যের রস, বিপাক ও বীর্য এই তিনটা 
গুণের উপর নিয়ত লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ইহার 

মধ্যে কেহ দ্রব্যের রসের, কেহ বিপাকের, কেহ বা বীধ্যের 

প্রাধান্ত স্বীকার করেন। ধাহার মতে বিপাক প্রধান, তিনি 

দেখান যে, শুষী কটুরসাত্মক, কিন্ত বিপাকে মধুব হওয়ায় 
কটুরসের প্রভাবে বাতবদ্ধক না হইয়া বিপাকের প্রাধান্তবশতঃ 

বাতস্ইই হইবে। কেহ বীধ্যকে প্রধান বলিয়া দৃষ্টান্ত দেন যে, 
মধুতে মিষ্টরস থাকিলেও সে শ্রেম্সবর্ধক না হইয়া! উদ্কবীধ্যত্ব- 
প্রযুক্ত শ্্েশ্্রই হইবে। যাহা হউক, অর্থাৎ যিনি যাহাই বলুন 
না কেন প্রকৃতপ্রস্তাবে রস, বিপাক ও বীধ্য এই তিনটা 

গুণের উপরই লক্ষ্য রাখিয়া অবস্থান্থপারে দ্রব্য ব্যবহার 

করিতে হইবে। 
৭ বিশেষরূপ আবর্তমুক্ত। ৮ দুর্গতি। ৯ স্বাদ। স্বাছু। 

বিপাকসূত্র (ক্লী) মহাবীরপ্রোজ জৈনশান্ভেদ। ইহা 
১১শ অঙগনামে কথিত। ( বৃহরি ২৯৪) 

'প্রায়ংপদেন ব্রাহিঃ স্বাছুরঞরধিপাকঃ শিবা কষায়৷ মধুপাকা বিপাঁকিন্ (ত্রি) ১ কর্মফলবাহী। ২ আবর্তনশীল। (ফল)। 

শুষঠী কটুকা মধুপাকেত্যাদ: |” (টাকা) 

কোন কোন স্থলে পূর্বোন্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়) 

যেমন আশুধান্ত স্বাদুরসবিশিষ্ট হইলেও উহার বিপাক মধুর 

না হইয়৷ অন্ন হয়) হরীতকী কষায় এবং শুষ্ঠী কটু (ঝাল )-রস- 

যুক্ত হইলেও উহাদের বিপাক যথাযথ নিক্সমানুসারে কটু না হইয়া 

মধুর হয়। এই কারণেই সংগ্রহকর্থা মূলে “প্রায়শঃ কটুঃ” এই 

প্রায় শব ব্যবহার করিয়াছেন । 

মধুরবিপাক ভ্রব্যসমূহ বায়ু এবং পিত্তের দোষ নষ্ট করে, 

(কস্ত আবার উহার শ্লেম্ববদ্ধক ; অন্্বিপাকদ্রব) পিশুবদ্ধক এবং 

বাতগ্নেম্মরোগাপহারক ; যে সকল দ্রব্য বিপাকে কটু, তাহা 

পিত্ববদ্ধক, পাচনণীল অর্থাৎ ত্রণাদির কিংবা যেকোন রকমের 

পচন ( পাক ) কাধ্যোপযোগী ও শ্লেম্মনাশক। 

পঙ্লেমকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিভহরো মতঃ। 

বিপাট (পুং) বি-পট-ঘঞ২। শর, বাণ। 

বিপাটক (ত্রি) প্রকাশক, অভিব্যক্তিকারক। 

প্কৃত্তিকারোহিণী সৌম্যা এতেষাং মধ্যবাসিনাম্। 

নক্ষব্রত্রিতয়ং বিপ্র! শুভাশুভবিপাটকম্ ॥” (মাকগেয়পু*) 

বিপাটন (ক্লী) বিদারণ, উৎপাটন, চলিত চেরা, ফাড়া । 

বিপাটল [ত্রি) বিশেষরূপ পারটুকিলে বর্ণবিশিষ্ট। 
( সাহিত্যণণ ১৩৬।১০ ) 

বিপাঁটিত (তরি) বিদারিত। 

বিপাঠ (পুং) ১ ইযু, বাণ, শর। 

*এটিকেন বিপাঠেন জদ্বে মাদ্রবতীনুতঃ 1৮ 

€( মহাভারত ৩।২৭১।১৭ ) 

ক্রিযাং টাপ্। বিপাঠা। ২ ছুর্গমরাঞ্জভাধ্যা । 

(মার্কগেয়পুরাণ ৭৫13৬ ) 

বিপাণ্তব (তরি) পাণুববিরহিত। 
বিপাণ্ড (ত্রি)১ বনজ কর্কটা, বনকীাকুড়ী। ২ বিশেষ পাুব্থ। 

বিপাণুতা (স্ত্রী) পাওুবর্ণত্, পাওুবর্ণ সি 

অন্স্ত কুরুতে পিত্বং বাতশ্লেম্মগদাপহঃ ॥ 

কটু: করোতি পচনং কষং পিত্বঞ্চ নাশয়েৎ।” (ভাবপ্রকাশ) 

কেহ কেহ অগ্নবিপাক স্বীকার করেন না» তাহারা বলেন, 



বিপাশ! [ ৬৪৪ ] বিপাশ। 

বিপাণুর (ঝ্রি)১ অতিশয় পাণ্ুবর্ণ, ফেকাশে। (স্রিক্নাং টাপ,) 
বিপাওুরা। ২ মহামেদা। 

বিপাঁত (তরি) পাতন। 
বিপাতক (ত্রি) নাশক। 

বিপাতন (কী ) বিষ্যব্দন, দ্রবভাব, গলিয়৷ পড়া । 
ণন্মেহবিপাতনে 1৮ (পা ৭৩৩৯) 

বিপাঁদন (কী) ব্যাপাদন, হত্যা, বধ। 
বিপাদিকা (তরী) ১ কুষ্ঠরোগভেদ, পাদস্ফোট, চলিত 

পা ফাটা । (অমর) এই রোগ পায়ের তলায় জন্মে) ইহাতে 

পায়ের সেইস্কান অত্যন্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত হয় এবং চুলকায়। 
“কগু,মতী দাহরুজোপপর! বিপাদিকা পাদগতেয়মেব 1” 

( সুশ্রুত নিৎ ₹ অপ) [পাদন্ফোট দেখ। ] 
২ প্রহেলিকা। ( শব্ধমাল। ) 

বিপাদিত (ত্রি) ব্যাপাদিত, বিনাশিত ৷ 

বিপান (ক্রী) বিবেচনাপূর্বক পান। (শুরুষজুঃ ১৯৭২) 
বিপাপ (তরি) পাপরহিত। বিধৌত পাঁপ। স্ত্রিয়াং টাঁপ। 

বিপাপা_নদরীভেদ। ( ভারত ভীন্মপর্র্ষ ) 
বিপাপ্মন্ (ব্রি) বিপাঁপ, পাপশৃন্। ( তৈত্তিরীয়ব্রা" ২৩।৩১) 

বিপার্খ তরি) পার্খদেশ। 

বিপাল (তরি) পালরহিত, যাহাকে কেহ পালন করে না। 
প্অনির্দশাহাৎ গাং তাং বৃষান্ দেবপশৃংস্তথা । 
স পালান্ ব! বিপালান্ ব! ন দ্যান্ মনুরব্রবীণথ &” 

€ মন্তু ৮২৪২) 

প্রস্থতাং গাঁমনির্গতদশাহাং তথা চক্রশুলাক্কিতো ৎস্থষ্টবৃষান্, 

দেবসম্বদ্দিপশূন্ পালনহিতান্ পাঁলরহিতান্ বা শস্তভক্ষণ ্ রবৃত্তান্ 
মনুরণণ্যান্ আহ । (কুষ্লুফ ) 

বিপাশ্ (ত্ত্রী) বিপাশা নর্দী। (অমর) 
প্গাবেব শুভরে মাতরা রিহাণে বিপাটদুতুজী পয়সা জবেতে ॥” 

(খক্ ৩৩৩।১ ) 

“বিপাট, কুললবিপাটনাৎ বিপাশনাৎ শতপুত্রমরণোডুততমো- 
বৃতেন্ুূর্যোবশিষ্টন্ত পাশা! অস্তাং ব্যপাস্তন্ত বিমোঁচনাদ্বা৷ বিপাট, 
শুতুদ্রী এতন্নামকে নগ্চৌ” (সায়ণ) [ বিপাশা দেখ ] 

বিপাশ (ত্রি)১ পাশরহিত। ২ পাশাবিশিষ্ট। ঞ বরুণ। (হরিবংশ) 
বিপাশন (ব্লী) পাশরহিত। (নিরুক্ত 81৩) 
বিপাশা) মধ্য প্রদেশের মাগর জেলার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত দিয়া 

প্রবাহিত একটী নর্দী। ভোপাল রাজ্যের শিরমৌ বিভাগের 
পর্বতমাল! হইতে সমুদ্ভূত। ইহাও বর্তমান সময্নে বিয়াস্ নদী 
নামে প্রসিদ্ধ। পুরাণে এই নদী বিদ্বযপাদপ্রস্থতা বলিয়া 
উক্ত আছে )ঁ 

“তথান্ত। পিগলিশ্রোরির্বিপাশা বঞুলানদী | 

(মার্কগেযপুরাপ ৫৭২২) 

আবার বামনপুরাণে এই নদী অন্ধপাদ বা দক্ষপর্ক্ত হইতে 
বহির্গিত! লিখিত হইল্লাছে। ( বামনপু ১৬২৭) 

সাগর নগর হইতে উত্তরপূর্বদিকে প্রায় ১* মাইল পথের 
উপর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে করণে প্রেস্গ্রেভ একটা স্থন্দর লৌহ গঠিত 
বাল! ফেতু নির্মাণ করান। দানে জেলার নরসিংহগড়ের 

নিকট এই নদী সোণার নদীতে আসিয়া! মিশিয়াছে। 
বিপাঁশ। [পা) (তত্র) পাশং বিমোচয়তীতি ( লত্যাপপাশেতি। 

পা ৩১২৫) ইতি বিমোচনে ণিচ. ততঃ পচাছ্াচ.। ৯ নরদীবিশেষ। 

পঞ্জাব প্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের একতম। গ্রীক ভৌগো- 
লিকগণ ইহাকে ন001)2519 নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

কুনুর তুষারমণ্তিত পর্ববতশৃঙ্গ ( সমুদ্রপৃষ্ঠট হইতে ১৩৩২৬ ফিট 
উচ্চ ) হইতে উদ্ভুত হইয়া মন্দিরাজ্য পরিভ্রমণাস্তর কাড়। জেলার 

পূর্ধবসীমাস্তস্থিত সজ্ঘোল নগর পার্থ দিয়া উক্ত জেলায় প্রবেশ 
করিয়াছে। এই নন্দী উৎপত্তিস্থান হইতে পর্বতবক্ষে প্রতি 

মাইলে প্রায় ১২৬ ফিট. অবতরণ করিয়াছে। কাঙড়া 

জেলায় ইহার স্বাভাবিক প্রপতন প্রতি মাইলে ৭ ফিট, মা্র। 

সঙ্বোলে নদী বক্ষের উচ্চতা ১৮২০ ফিট; অতঃপর মীরথল 

ঘাটের নিকট যেখানে ইহা! লমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, 

সেখানকার উচ্চতা প্রাপ্স হাজার ফিট। কাঙড়া জেলার রেহ, 
গ্রামের নিকট এই নদী ত্রিধা বিভক্ত হইয়া মীরথল অতিক্রম 
করিয়! কিছু দূরে পুনরায় পরম্পরে মিলিত হইয়াছে। 

বিপাসা'র নিন পার্বত্যগতির অনেক স্থলেই পারাপারের 
বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কোন কোন স্থলে বামুপূর্ণ চর্মনিশ্শিত 
প্রাই” প্রচলিত দেখ! যায়। হুসিয়ারপুর জেলার শিবালিক 
শৈলের নিকট আসিয়া! এই নদী উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া 
ভুসিয়ারপূর ও কাঙড়া জেলাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। 

তৎপরে পুনরায় বক্রগতিতে উক্ত শিবালিক শৈলের পাদ- 

মূল পর্যাটন করিয়! দক্ষিণাতিমুখী গতিতে হসিয়ারপুর ও গুরুদাস- 
পুরের মধ্য দিয় চলিয়া গিয়াছে। এই পধ্যস্ত নদীর তীরভূমি 
বালুকাময় পণিতে পূর্ণ এবং সময় লময় উহা৷ বন্ঠাার! প্লাবিত 
হয়। মুল নদীর গতির স্থিরত! না থাকায় উহার মধ্যে মধো 
সুগভীর খাত ও দ্বীপমালার উৎপত্তি হুইয়াছে। গ্রীক্ষে নদীর 
জলের গভীরতা ৫ ফুট মাত্র এবং বর্ষ খতুতে জল প্রায় ১৫ ফুট 

উচ্চে উঠে। জলের শ্বশ্নতানিবন্ধন এখানকার নৌকাগুলির 
তল! সাধারণতঃ চেপ্টা। 

জালদ্ধর জেলায় প্রবেশ করিয়া! বিপাসা 'ন্দী অমৃতসর ও 

-কাপুরথলা রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হ্ইয়াছে। উ্জীর 



বিপাশা ্ 

ভোলার ঘাটে নদীবক্ষে সিদ্ধ-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের একটা 

সেতু আছে। তৎপরে গ্রাণুটাস্ক রোডের সম্মুখে নৌকানির্মিত 

আর একটা সেতু আছে। বন্তাঁয় বালুকার চর পড়ায় বৎ- 

সর বতমর নঘধীর গতির অনেক পরিবর্ণন হইয়া! থাকে। প্রায় 

২৯০ মাইল ভূমি পরিভ্রমণের পর কাপুরথলা রাজ্যের দক্ষিণ 

সীমায় এই নদী শতদ্রুতে আসিয়া! মিশিয়াছে। 

মার্কগ্ডেয়পুরাণে এই নদী হিমবৎ পাদবিনিঃস্যত বলিয়া 

উল্লিখিত হইয়াছে । 

“্বিপাঁস! দেবিকা বংক্ষুনিশ্টীরা গণ্ডকী তথা । 
কৌশিকী চাপগ বিগ্র হিমবৎপার্দনিঃস্তাঃ 8৮ 

( মার্কত্েয়পু* ৫৭1১৮) 

খপ্বেদে বিপাশ। আজীকীয়া নামে প্রসিদ্ধ । তৎকালে উহার 

অববাহিক! প্রদেশ ও আজ্জীক নামে প্রচারিত ছিল। 

(খক্ ৯১১৩২) 

মহাভারতে এই নদীর নামনিকুক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত 

আছে। যখন বিশ্বামিত ও বশিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, 

তখন বিশ্বামিত্র রাক্ষসমু্তিতে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ করিলে 

বশিষ্ঠ পুররশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 

কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি পর্বতারদি হইতেও লম্ফ প্রদ্ধান করেন, 

তাহাতেও যখন তাহার মৃত্যু হইল না, তখন তিনি বর্ধাকালে 

নূতন জলে পরিপূর্ণ এক আোতম্বতী নদীকে দেখিয়৷ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া 

প্রাণত্যাগ করি। পরে তিনি পাশদ্ধারা আপনাকে দৃঢ়ৰপে 
বন্ধ করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই 
নদী তাহার রজ্জুচ্ছেদনপূর্ববক তাহাকে পাশমুক্ত করিয়া স্থলে 

পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি পাঁশ হইতে মুক্ত হইয়া এ 

নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। (ভারত ১/১৭৮ অ+) 

এই নদীর জলগুণ--ন্ুশীতল, লঘু, স্বাদ, সর্বব্যাধিনাশক, 

নির্মল, দীপন ও পাঁচক, বুদ্ধি, মেধা ও আযুর্বদ্ধক। 

*শতদ্রোধিপাশাযুজঃ সিন্কুনগ্তা£ 

নুশীতং লঘু স্বাছু সর্ববাময়দ্ম্। 
জলং নির্মলং দ্রীপনং পাচনঞ্চ 

প্রদত্তে বলং বুদ্ধিমেধাযুষশ্ঠ ॥” ( রাজনির্ঘপ্ট ) 
দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, বিপাশা নদ্দীর তীর একটা 

পীঠস্থান, এইস্থানে অমোঘাক্ষী দেবী বিরাজিতা আছেন। 

“বিপাশায়ামমোধাক্ষী পাটল! পুও বর্ধনে ।”(দেবীভাগ” ৭৩০৬৫) 

নরসিংহপুরাণের মতে বিপাশাতীরে যশস্কর নামে বিষুমৃণত 

গ্রতিষ্ঠিত আছে। 
“যশস্করং বিপাশায়াং মাহিম্মত্যাং হুতাশনম্।”নেরসিংহপু" ৬২অ”) 

[1] 

৬৪৫ ] 
০১০১১ ১৩১০১ 

১৬২ 

শাস্প্পা পাপা উত পাশ শীপিপসিস 

(ব্রি) বিগতঃ পাশো যস্ত। ৩ পাশবর্জিত, পাশান্ত্রহীন । 

দনির্বযাপারঃ কৃতন্তেন বিপাশে! বরুণো মৃধে |” ছেরিবংশ ৪৭1৪৮) 
বিপাশিন্ (ত্রি) পাশবিযুক্ত। পাশবিমুক্ত। 

বিপিন (ক্লী) বেপস্তে জনা যত্রেতি (বেপিতৃস্োহ্স্বশ্চ । 

২৫২ ) ইতি ইনন্ হম্বশ্চ। ১ বন, কানন। 

প্যচ্চিন্তিতং তর্দিহ দূরতরং প্রয্বাতি 
যচ্চেতস। ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি। 
প্রাতর্ভবামি বন্ধাধিপচক্রবত্তী 

সোহহং ব্রঙামি বিপিনে জটিলস্তপন্থী ॥” ( মহানাটক ) 

(ত্রি) ২ ভীতিপ্রদ। 

বিপিনতিলক (রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে 

১৫টী করিয়। অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ৬১, ১০১ ১২, ৯৩, ১৫ 

অক্ষর গুরু, তত্তিম্ন অক্ষর লঘু । লক্ষণ-_ 

“বিপিনতিলকং নসন রেফযুগৈর্ভডবেৎ* 
প্বিপিনতিলকং বিকমিতং ব্সন্তাগমে 

মধুকুতমদৈম ধুকটৈ রণস্তিবৃতিম্। 
মলয়মরুতা রচিতলাম্তমালোকয়ন্ 

ব্রজযুবতিভিবিহরতিনম্ম দুগ্জোহরি2 |”  (ছন্দোম” ) 

বিগীড়মূ (অব্য ) বিশেষরূপে পীড়া দিয়া । 

বিপুংসক (এরি) পুংস্থরহিত। অমানুষিক । 

বিপুংসী (স্ত্রী) পুরুষের সায় প্রকুতিবিশিষ্ট রমণী। 
( পারস্করগৃহা ২৭) 

বিপুত্র তরি) বিগতঃ পু যস্ত। পুত্ররহিত, পুত্রহীন। স্িয়াং 

টাপ্। বিপুত্রা, পুত্রহীনা। 

বিপুরীম (ত্রি ) মলমু্বিণক্িত। 
বিপুরুষ (তরি) বিগতঃ পুরুষো যন্ত। পুক্রষ রহিত। পুরুষশূন্। 
বিপুল (ত্রি) বিশেষে পোলতাঁতি বি-পুল-মহত্বে ক। ১ 

বৃহৎ, বড়। ২ অগাধ । (মেদিনী ) (পুং) বি-পুল-ক। ৩ 

মেকর পশ্চিম্থ ভূধর। এই পর্বত সুমেরর বিম্ত পর্বতের 

অন্যতম । 

“বিপুলঃ পশ্চিমে পার্স স্ুপার্্বশ্চোত্তরে স্থৃতঃ1%(বিষুপু” ২৩1১৭) 

ইহ! একটা পীঠস্থান, এই স্থানে বিপুল! দেবী বিরাজিতা 

আছেন। 

প্বিপুলে বিপুল। দেবী কল্যাণী মলয়াচলে।*(দেবীভাগ* ৭৩০৬৫) 

৪ স্থামের | ৫ হিমাচল। ৬ বনুদেবপূত্র। (ভাগবত ৯২৪।৪৬) 

৭ রাজগৃহের অন্তর্গত পঞ্চশৈলের একটা । [ রাজগৃহ দেখ। ] 
বিপুলক (ত্রি) পুলকহীন । 

বিপুলতী| (স্ত্রী) বিপুলন্ত ভাবঃ তল-টাপ,। বশে ভাব বা 
ধর্ম, বৃহত্ব, বিপুলত্ব। 



“যদালোকে এক্ষং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং |” (শকুস্তলা ১অ) 

বিপুলপার্্ব (পুং) পর্বততেদ | 

বিপুলমতি (পুং) বোধিসত্বভেদ। ( ত্রি) বিপুল মতিঃ 

 বুদ্ধির্যস্ত। ২ বিপুলবুদ্ধি, প্রগাঢ় বুদ্ধি। 

বিপুলরম ( পুং ) বিপুলো রসো যএ। ১ ইক্ষু। (ত্রি) ২ বিপুল 

রসবিশিষ্ট। 

বিপুলক্কন্ধ (ব্রি) বিস্বৃতায়তন স্বদ্ধবিশিষ্ট। অঙ্জুনের নামাস্তর। 

বিপুল (স্ত্রী) বি-পুল-ক-ততন্িয়াং টাপ্। ১ পৃথিবী। ২ 

আধ্যা ছন্দোভেদ। এই ছন্দঃ মাত্রাবৃত্ত, এই আর্ার প্রথম 

পার্দে ১৮ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১২ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১৪ মাত্র 

' এবং চতুর্থ পারে ১৩ 'মাত্র। হইবে। 

“পথ্যা বিপুল। ৮পল! মুখচপলা! জঘনচপল! চ। 

শীত্যুপগীত্যুদ্গীতয় আধ্যা গীতিশ্চ নবধাধ্য ॥ 

সংলজ্ঘ্য গণত্রয়মাদদিমং সকলয়োর্ঘযোর্ভবতি পাদঃ। 

ষন্াস্তাং পিঙ্গলনাগে! বিপুলামিতি সমাধ্যাতি ॥”৮ (ছন্দোমঞ্জরী) 

৩ বিপুল পর্বতস্থ: দেবী । ( দেবীভাগবত ৭৩০৬৬ ) 

৪ বেহুলা, বঙ্গীয় সতীচরিত্রের আদশ। [ বেছুলা দেখ ] 

৫ ন্দীভেদ। 

বিপুলাস্রবা স্ত্রী) বিপুলং রসং আম্রবতীতি 'আ-ক্র-অচ.-টাপ্। 
গুহকন্তা, ঘৃতকুমারী । (রাজনি? ) 

বিপুলিনাম্বুরুহ (ত্রি) বানুকাময তট ও পন্মশোভিত সরিৎ। 

(কিরাতা” ৫৯০ ) 

বিপুষ্ট (ত্রি) বিশ্ষরূপে পুষ্ট বা বর্ধিত। 

বিপুষ্প (ত্রি) বিগতং পুষ্পং যন্মাৎ। পুষ্পহীন, পুষ্পরহিত বৃক্ষ 

বিপুষ্পিত (ত্রি) প্রছুলিত, হধিত, শ্মিত। ( দিব্যা" ৫৮1১০ ) 
বিপুয় (পুং ) বিপু (বিপুয় বিনীয়েতি। পা ৩,১১৭ ) ইতি 

কম্মণি ক্যপ্। মুঞ্জতৃণ। 

"বাসানাং বন্ধলে শুদ্ধে বিপৃষ্সৈঃ কৃতমেথলাম্।” (ভে ৩১১১৭) 
২ বহু পূর়তা। 

বিপুয়ক (তরি) পুয়হীন। 
বিপৃক্কৎ ( ত্রি) সর্বত্র ব্যাপ্ত, সকলদিকে চালিত। 

“দানে অন্মা অমৃতং বিপৃর্কং।” ( খক্ ৫1২৩) 

€পৃকৎ সর্বতো ব্যাপ্তং।/ (সায়ণ ) 

বিপৃচ, € ত্র) বিযু। (যজুঃ ৯৪) 

বিপুথ, বিপৃথু ( পুং) ১ বুঝ্িরাজের পুত্রতেদ । (হরিবংশ ) 

২ পৃথুগা্জের শ্রাতা । ৩ চিত্রকের পুত্রভেদ। 

বিপৌধা (তি) মেধাবীর ধারক, মেধাবীর ধারণকর্তা, ধিন 
শেধাবীক্কে(ধারণ করেন। 

"এ উ€রপ্ত মহাং বিপোধাং|৮ (খেক ১৯৪৬৫ ) 

( ৬৪৬ ] 
পাপী পপি আশপাশ ৯৩ 

বিপ্র 

“মাং মহাস্তং বিপোধাং মেধাবিনো ধর্তারমগ্রিং প্রতুঃ 

প্রভবঃ সমর্থোভব স্তোতৃমিতি শেষঃ।' (সায়ণ) 

বিপ্র (পুং) বপ্.র ( খজেন্দ্রাগবজ্জবিপ্রেতি শিপাতনাৎ সাধুঃ। 

উণ.২।২৮)। ব্রাঙ্গণ। (অমর ) 

“বিশেষণ প্রাতি পুরয়তি ষট্কম্্মাণি বি-প্রা-ডঃ। কিন্বা। উপ্যতে 

ধর্ম বীজমত্ত্র ইতি বপেনা য়ীতি রে নিপাতনাদত ইত্বম।* ভেরত) 

বাহার! নিয়ত বিশেষপ্রকারে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যা- 

পন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টা কর্ম আচরণ করেন অর্থাৎ 

ধাহারা সর্বদা নিজে ও যজমানের যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন 

এবং নিজে বেদাদি অধ্যয়ন বরেন ও অপরকে (ছাত্রাদিকে ) 

অধ্যয়ন করান, আর নিজে সৎপাত্রে দান ও সৎপাত্র হইতে 

গ্রহণ করেন। অথবা যাহাতে ধম্মবীজ বপন করা যায় অর্থাৎ 

ধাহারা ধন্মের ন্ষেত্রস্বরূপ ব! ধন্ম ধাহাতে অস্কু(রত হয়, তাহা- 

দিগকে বিপ্র বণ যায়। 

ভগবান্ মনু খপরাছেন, ব্রাহ্মণের উৎপত্তি মাত্রেই তাহা 

ধম্মের আবনাণা শগীম বাঁলিয়। জা।ণবে ; কেননা এ ত্রাঙ্গণ-দেহ 

ধন্মাথোৎপন্ন ( অর্থাৎ উহা ভপনয়নদারা সংস্কৃত হহয়া দিত 

প্রাপ্ত) হহলে, সেহ দেহ ধন্মান্রগুহীত আত্মজ্ঞানের বলে 

্র্মতলাভের ভপযুন্ত, হয়। 

*ডৎপাত্তরেব বিএগ্ত মুন্তিধ্ত শাশ্বতী । 

স হি ধন্ম্থনুৎপন্ন! ব্রহ্মভূয়ায় কগতে ॥৮ (মনু ১৯৮) 

প্রায়শ্চিণ্তবিবেকে ডাল্লাখত হহয়াছে,_ ব্রাহ্মণ অধ্যাত্- 

বিগ্ভায় পারদশিতালাত করিলে বপ্রত্থ এবং ডগনরনা।দ সংস্কার 

দ্বার দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। আর ব্রাঙ্গণকুলে জন্মিয়া দ্বিজত্ব ও 

বিগ্রত্ব লাভ করিলে তিনি শ্রোত্রয় বলিয়া খ্যাত হন। 

“জন্মনা ব্রাহ্মণ জয়; সংস্করৈদিজ উচাতে। 

বিগ্যয়। যাঁত বিপ্রত্বং এভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্ ॥” 

( প্রায়শ্চিুবিবেক ) 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিপ্রপাদোদকাদির ফল এইরূপ বার্ণত 

আছে,--পৃথিবীতে যত তীথ আছে, তৎসমস্তই সাগরসঙ্গমে 

বর্তমান; সাগরসঙ্গমের সমস্ত তীর্থ ই এক বিপ্রপাপন্সে বিরা- 

[জত; অতএব একমাত্র বিগ্রপ।দোদক পান কাঁরলে, পৃথি- 

বীস্থ যাবতীম্প তীণ্থবারি ও যঞ্ায় শাঙ্ত্যপক পানের এবং সেই 

সেহ জলে ন্নানের ফললাভ হয়। পৃথবী যাবৎকাল পধ্যস্ত 

বিএপাদোদকে পরিপ্লতা থাকেন, তঙকাল পিতৃলোক পু্ধর- 

তীর্থতীরে জল পান করেন।. একমাস পথ্যস্ত ভা'ক্তযুত্ত, হয়া 

বিপ্রগাদোদক পান কারণে লোক মহারোগ হইতেও বিমুক্ত 

হয়। দিঞ্জ বিদঘবান্ হউন, বা ন। হউন, যদ সদ! সন্ধ্যাপুজাদ 

' দ্বাব্ন! পবিত্র থাকেন এবং একাস্তমনে হার প্রতি ভদ্ত, সখেন, 

/ 



বিপ্রকৎ 

তবে তাহাকে বিষুসদৃশ জ্ঞান করিবে) কেননা নিয়ত সঙ্ধ্যা- 
পুজাদির অনুষ্ঠান এবং হরিতে একাস্ত ভকি থাকা প্রযুক্ত 
তাহার দেহ ও মনঃ এতই উচ্চ হয় যে, তিনি কাহার কর্তৃক 
হিংসিত বা অভিশপ্ত হইলে কখনও তাহার প্রতিহিংসায় বা 
অভিশাপে উদ্ভত হন না। হ্রিভক্ু ব্রাহ্মণ শত গো অপেক্ষাও 
পূজাতম); ইহার পাদোদক নৈবেগ্থম্বরূপ, নিত্য এই নৈবেগ্ঠ- 
ভোজী হইলে লোকে রাজহুয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে। যেবিপ্র 
একাধশীতে নিরম্বু উপবাস এবং সর্বদা বিষুণর অভ্যর্চনা করেন, 

পময়ং কিমধুনা লোকে শান্তা দণ্ধধরঃ প্রভৃঃ | 

অশ্মদ্বিধানাং ছুষ্টানাং নিলজ্জানাঞ্চ বিপ্রকৎ ॥৮ 

( ভাগবত ৬।১৭।১১ ) 

বিরুদ্ধং প্রকর্ষেণ করে তীতি বিপ্রকৃৎ।” (স্বামী) 

বিপ্রকৃত (তরি) বি-প্রক-স্ত। অপ্ররূত, তিরস্কৃত, নিগৃহীত, 
নিপীড়িত, উপদ্রত। পর্যায়, নিক্ৃত। ( হেম) 

"তশ্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ। 
তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়স্তুবং যযুঃ ॥” ( কুমারস” ২১) 

তাহার পাদোদক যেস্থানে পতিত হয়, সেই স্থানকে নিশ্চয়ই বিপ্রকৃতি (স্ত্রী) বি-প্র-কক-ক্তিন্। বিপ্রকারার্থ।[বিপ্রকার দেখ] 
একটা তীর্থ বলিয়া জানিবে। (ব্রহ্মবৈ" পু* ১/১১/২৬-:৩৩) 

| ব্রাঙ্গণ দেখ । ] 

(ব্রি)২ মেধাবী । ৩ স্তোতা, শুভবর্তী | 

পবিপ্রস্ত বা বজমানস্ত বা গৃহম্ ॥৮ ( খক্ ১০।৪০।১৪ ) 

বিপ্রস্ত মেধাবিনঃ স্তোতুর্বা |” ( পারণ ) 

৪ অশ্ব । ৫ শিরীষবৃক্ষ। ৬ রেপুক। (তরিকা) ৭ যিনি 
বিশেষপ্রকারে পুরণ করেন। 

বিপ্রকর্ধ পুং) ১ বিশেষরূপে আকর্ষণ। ২ দুরে নয়ন। বিকধণ। 

বিপ্রকর্ষণ ( ক্লী) ১ বিকর্ষণ। ২ কর্মকরণান্ত। 
“বপ্রকর্ষেণ বুধ্যতে কম্মকর্তা যথাফলম্।” (ভারত বনপর্ব) 
বি প্রকর্ষেণ কর্মনকরণান্তে” ( নীলক ) 

বিপ্রবর্ধণশক্তি (স্ত্রী) যে শক্তিদ্বারা পরমাণুসকল পরস্পর দুর- 
বত্তী হয়। 

বিপ্রকার (পুং) বি-প্র-ক-ঘঞ (ভাবে )। 

পধ্যায়_নিকার। (অমর) 

“তেযাত্ত বি প্রকারেষু যেষু যেষু মহামতি: | 

মোক্ষণে প্রতিকারে চ বিচুরোইরহিতোইভবৎ ॥” 

( মহাভা? ১৬২১৪ ) 

২ থলীকার। ৩ তিরস্কার। ৪ বিবিধপ্রকার। 

“ম বাধতে প্রজাঃ সর্ব বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ। 

ততো নন্ত্রাতুং ভগবান্ নান্থস্ত্রাতা হি বিছ্ধাতে ॥৮ 

( মহাভা” ৩২৭৫৩ ) 
“বিপ্রকারৈঃ বিবিধৈঃ, ( নীলকণ) 

বিপ্রকাশ (পুং) বি-প্রকাশ-মচ্। প্রকাশ, অভিব্যক্তি। 

বিশ্রকাষ্ঠ (ক্লী) বিপ্রং পুরকং কাষ্ঠং যন্ত। তুলবৃক্ষ। (রাজনি*) 
বিপ্রকীর্ণ (ত্রি) বি-প্র-ক-জ্ত। ১. ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চারি- 

দিকে ছড়াইয়া পড়। । ২ বিপর্যস্ত। ছত্রভঙ্গ । 

বিপ্রকীর্ণত্ব (ক্লী) বিপ্রকীর্ণের ভাব, চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়ার মৃত। 

বিপ্রকৃৎ (তরি) অনিষ্টকারী, যে বিরুদ্ধ কাধ্য করে। 

বিপ্রকৃষ্ট (তরি) বি-প্র-কুষ-ক্ত। দুরবর্তী, দূরস্থ। ( হলায়ুধ ) 
*সন্নিকূবি প্রকষ্টব্যভিচাবি প্রাধানিকতেদাশ্তৃধ1  নিদান- 

মিতি। বিপ্রকষ্ঠো যথা হেমস্তে নিচিতঃ শ্্রেম্সা বসন্তে 

কফরোগকৃত”। (বিজয়র(ক্ষিত) 

| বিগ্রকৃষ্টক (ব্রি) বিপ্ররুষ্ট এব স্বার্থে কন্। দূরবর্তী । (অমর) 

ৰ বিপ্রকুষ্টত্ব (রী) দৃবত্ব। 

 বিপ্রকৃপ্তি । স্ত্রী) বিশেষ সংকল্প । ২ অদ্ভুত প্রক্ৃতি। 

ৰ বিএচিৎ (€পুং) দানববিশেষ; ইহার পত্বীর নাম সিংহিকা, ইহা 

হইতে এই সিংহিকার গর্ভে রাহুর উৎপণ্তি হয়। 

“তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিগপ্রচিতোংগ্রহীৎ।” 

(ভাগবত ৬১৮১৩) 

“বি গ্রচিতো দানবাদ্ভর্ত,ঃ সকাশাৎ রাছং পুত্রমগ্রহীৎ। 

বিপ্রচিত ক্রি) ১ বিগ্রবৎ। ২ দানবাঁবপেষ। [বৈগ্রচিতি দেখ] 

১ অপকারক। | বিপ্রচিত্ত (পুং) | বিপ্রচিন্তি দেখ ] 

বিগ্রচিত্তি (পুং) দম্থব পুত্রভেদ। সিংহিকা ইহার পরী; এই 
সিংহিকাতে বিগ্রচিত্তির রাহু কেতু প্রভৃতি একশত একটা পুত্র 
জন্মে এবং তাহারা গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়। 

“বিপ্রচিত্বঃ সিংহিকায়াং শতঞ্ৈকমজীজনং । 

রাহুজ্যেষ্ং কেতৃশতং গ্রহত্বং যে উপাগতাঃ ॥” 

( ভাগবত ৬৬।৩৭ ) 

বিগ্রজন (পুং) ১ উৎপত্তি) ২ ব্রা্গণজন। ৩ পুরোহিত। 
৪ সৌরচি বংশসস্ৃত খষাবিশেষ। (কাঠক ২৭৫) 

বিপ্রজির্তি (পুং) আচাধ্যতেদ | ( শতপথতা? ১৪।৫।৫।২২) 

বিপ্রজৃত (পুং) বিট্রর্জতঃ প্রাপ্তঃ। বিপ্রকর্তৃক প্রাপ্ত বা 
প্রেরিত। 

“ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতে| বি প্রজ্তঃ” | ( খক্ ১/৩।৫) 

“বিপ্রজুতঃ যথা যজমানভজ্যা প্রেরিতস্তথা অন্ঠৈরপি 

বিটপ্রমে ধাবিভিত্ধ তবিগৃতিঃ প্রেরিতঃ। বিগ্রজৃতঃ ভুবপ্ৰীজতন্ত- 
সন্ত/নে ইতি ধাতোঃ রন্প্রত্যয়াস্তো বিপ্রশব্দো মি্পাতিতঃ (উপ. 

২২৮) তৈর্জতঃ প্রাপ্ত; | জু ইতি সৌত্রে! ধাতুর্গত্যর্থঃ।” (সায়ণ) 



বিপ্রতিসার 

কাত্যা" শ্রৌ”) 

প্রতিনিহিতজ্রব্যে অশবঃ প্রযোজ্য । ক্রতত্রব্যবৃদ্ধা প্রতি- 

নিধ্ুপাদানাৎ শব্দাস্তর প্রয়োগে ভ্রব্যাস্তরপ্রসঙ্গাৎ।” (একাদৃশীতব) 

বিপ্রজৃতি পুং) বাঁতরশনগোত্রসন্ত খুধিভেদ। ইনি এক্জন 

বেদমন্তরদ্রষ্। খধি বলিয়া বিখ্যাত । 

বিপ্রণাশ €পুং) ১ ব্রাঙ্গণনাশ | ২ বিশেষরূপ ধ্বংস 

বিপ্রত। (তরি) ব্রাঙ্গণত্ব। প্রতিনিধি প্রভৃতি স্থলে 'শবের' অবিগ্রতিপত্তি ( অবিরৃতি ) 

বিপ্রতারক (পুং) অতিশয় প্রতারক, অত্যন্ত বঞ্ক। হইবে। অর্থাৎ যে দ্রব্য প্রতিনিধি হইবে, প্রয়োগকালে তাহার 

বিপ্রতারিত (ত্রি) বঞ্চিত। নাম উচ্চারিত হইবে না। যাহার অভাবে সেই দ্রব্য প্রযুক্ত হইবে, 
তাহারই নামকরণে প্রতিনিধি দ্রব্যের প্রয়োগ করিতে হইবে। 

যেমন, পৃজাব্রতাদিতে দেখা যায় যে, প্রায়: স্থলেই কোন দ্রব্যের 
অভাব ঘটিলে তাহার গ্রতিনিধিতে আতপতগুল দেওয়া হইয়া 

থাকে; কিন্তু প্রয়োগকালে বলা হব যে "এষ ধূপঃ” এই ধূপ, “এষ 

দীপঃ* এই দীপ, “এযোহ্ঘ্য£” এই অর্ধ্য, “দেবতায়ৈ নমঃ” দেবতা 

উদ্দেশে গ্রণাম করিতেছি ; ফলে সকল স্থলেই ধৃপ, দীপ, অর্থ্য 

২ সংশয়জনক বাক্য। পব্যাহতমেকার্থদর্শনং বি প্রতিপত্তিঃ” ৷ প্রভৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ, মাত্র আতপততুঞ ভিন্ন আর কিছুই 

'ব্যাধাতোবিরৌধোহসহভাব ইতি। অন্ত্যাত্মেত্যেকং দশনং ! দেওয়া হয় না। তবে এ প্রতিনিধি দ্রব্য (আতপত গুল প্রভৃতি) 

নাস্ত্যাত্তেত্যপরম্ ন চ সম্ঠীবাসন্তীবৌ সহ একএ সম্ভবতঃ, ন চ র প্রয়োগ করিলে শ্রুতদ্রব্যই (ধৃপ, দীপ, অর্থ্যাদিই ) প্রদান করি 

বিপ্রতিকূল (ব্রি) বিরুদ্ধাচারী। 

.. পপুত্রান্ বিপ্রতিকৃলান্ স্বান্ পিতরঃ পুত্রব্সলাঃ। 

উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো৷ থা! ॥*ভোগবত ৭818৫) 

বিগ্রতিপত্তি (স্ত্রী) বি-প্রতি-পদ্-ক্তিন্। ১ বিরোধ। 
“পরম্পরং মচুষ্যাণাং স্বার্থবিপ্রতিপত্তিযু। 

বাক্যান্ন্যায়াদ্যবস্থানং ব্যবহার উদান্বতঃ ॥” ( মিতাক্ষর! ) 

অন্ততরসাধকো হেতুরুপলত্যতে তত্র তত্বানবধারণং সংশ্রয় ইতি।” 

( গৌ” স্থ" ১১২৩ বাতস্তায়নভাষ্য ) 

যে বাক্যে পদার্ঘগ্বয়ের বিরোধ (অসহভাব অর্থাৎ একত্র: 

অবস্থানের অভাব ) দৃষ্ট হয়, তাহাই সংশয়জনক বাক্য ঝা | 

বিপ্রতিপত্ত্ি। যেমন কেহ বলেন: আত্মা ( পরমাত্মা ব! ঈশ্বর ) 

আছেন, কেহ বলেন নাই,এরূপ স্থলে দেখা যাঁয় যে--থাকা আর; 

না থাকা, এই ছুইটী পদার্থের একরাবস্থান কিছুতেই সম্ভবে 

তেছি এই বুদ্ধিতে দিতে হইবে। এইরূপে ব্যবহার না করিয়। 
যদি প্রয়োগকালে তই আতপতগুলাদিরই নামকরণে দেওয়া হয়, 
তবে শবাস্তরের প্রয়োগহেতু দ্রব্যান্তরেরই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। 

মদি কোন স্থলে ঘ্বৃতের পরিবর্তে তৈল দিতে হয়, তাহাও এইরূপ 

জানিবে অর্থাৎ মন্ত্রে ঘ্বতের উল্লেখ করিতে হইবে। 

*তৈলং গ্রাতিনিধিং কুর্য্যাৎ যজ্ঞার্থে যাজ্ভিকো যদি। 

প্রকত্যৈৰ তদা হোতা জ্য়াদ্স্ৃতবতীমিতি ॥” 

ন1; কেননা যুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট আছে যে, সম আয়তনক্ষেত্রে বিগ্রতিপদ্যমান (ত্রি) পাপকারী। পাপায্মা। (দিব্যা? ২৭৩২০) 

একদা উভয় পদার্থের অবস্থিতি হইতে পারে না অর্থাৎ বর্তমানে । বিপ্রাতিপন্ন (ত্রি) বি-প্রতি পদ-ক্ত। বিএতিপত্তিযুক্ত, সন্দেহ- 

ষে ক্ষেত্রটুকু ব্যাপিয়া একট ঘট আছে, তথায় তৎকালেই অন্ত যুক্ত । ২ অস্বীকৃত। 

আর একটী ঘট কিন্বা ঘটাঁভাব ( ঘট ন। থাক! ) হইতে পারে | বিগ্রতিষিদ্ধ (তরি) বি-প্রতি-বিধ-ক্ত। নিষিদ্ধ। (স্থৃতি ) 

না। অতএব “আত্মা আছেন ও নাই, এরূপ বাক্য গুনিলে, ২ বিরুদ্ধ। ৩ নিবারিত। 

আত্মার থাকা ও না থাকা এই ছুয়ের একত্র অবস্থানের অভাব । বিপ্রতিষেধ (পুং) বি-গ্রতি-ধিধ-ঘঞ্,। বিরোধ । অন্থার্থ 

প্রযুক্ত এবং উহাদের একত্রাবস্থান হইতে পারে কিনা অথবা 
] 

আত্মা আছেন কি না, এই সকল বিষয়ের অন্যতর যুক্তি নির্ণয় ৷ 

করিতে ন। পারায় উহা! শ্রোতার মনে বিপ্রতিপত্তি বা সংশয়- 

জনক বাক্য বলিয়া! প্রতীতি হইবে। 

৩ বিপরীত 'প্রতিপত্ব, অধ্যাতি। 

মন্দখ্যাতি, কুযশঃ ৷ 

*বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিষ্চ নিগ্রহস্থানম্।” ( গী* সু” ১0২1৬, 

৪ নিন্দিত প্রতিপত্তি, 

)1 

দুইটা প্রসঙ্গের অর্থাৎ ছুইটী বিধির একদ৷ প্রাপ্তি হইলে তাহাকে 

বিপ্রতিষেধ বলে। পবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ | যত্র দ্বৌপ্রসঙ্গা- 

বনতার্থাবেকস্িন্প্রাপ্ুতঃ স বিগ্রতিষেধঃ।” ( কাশিকা ) 

এক সময়ে এরূপ সমবল ছুইটা বিধির প্রাপ্তি হইলে পরবর্তী 
বিধি অনুসারে কাধ্য করিতে হয়। [বিধি দেখ] 

*বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্*। (পা ১৪২) 

.সিমবলয়োবিরোধে পরং কাধ্যং স্তাৎ,। (বৃত্তি) 

দবপরীতা কুৎসিত বা প্রতিপত্তিবি প্রতিপত্তি: ।' ( তত্তাষ্য) বিপ্রতিতী])সার (পুং ) বি-গ্রতি-ন্থ-ঘঞ, ৰা দীর্ঘঃ । ১ অন্- 

« অন্তথাভাব । যেমন ছাধাবি প্রতিপত্তি, শ্বভাববিগ্রতিপত্তি। 

“অর্থ: পঞ্চেসিয়ার্থবি প্রতিপত্তিমধ্যাং ব্যাধ্যান্তামঃ |” 
( সুশ্রুত স্”.৩০ অ?) 

তাপ, অন্ভুশয় । 

*গ্রাপি চেতসি স বিপ্রতিমারে শ্ত্রবামবসরঃ সরকেণ।” 

( শিশুপাঙ্কাবধ ১৩২৪ ) 



বিপ্রমোক্ষ [ ৬৪৯ ] 
শপ পাম ৯৯ পাম্প পপিপশাপপাস্পসসপরাা স্পা পশশিটী শিপ 

“বিপ্রতিসারে পশ্চাত্বাপযুক্কে। পশ্চাত্তাপোহমুতাপশ্চ বিগ্রতী- 

সার ইত্যাদি। ইত্যমরঃ।” (মঙ্লিনাথ ) বিপ্রমোক্ষণ (ক্লী) বিমোচন, বিনুক্তি। 

২ রোষ, রাগ, ক্রোধ । | বিপ্রমোচন (তরি) বিমোচনের যোগ্য। 

বিপ্রতীপ (ত্বি) প্রতিকূল, বিপরীত। "পোরা হ্যাত্মর্তাদ্দ,খাদ্ছিপ্রমোচ্যা নৃপাত্মজৈঃ1” রামাণ ২১৬।২৩) 

বিপ্রত্যয় (পুং) কাধ্যাকাধ্য শুভাশুভ ও ছিতাহিতবিষয়ে | বিপ্রমোহ (পুং ) ১ বিশেষরূপ মুগ্ধ হওন। ২ চমতকার। 

বিপরীত অভিনিবেশ। ( চরক শা” ৫ অ-) বিপ্রমোহিত (ত্বি) ১ বিশেষরূপে মুগ্ধ। ২ চমতকৃত। 

বিপ্রত্ব (ক্লী) বিপ্রের ভাব বা! ধর্্ম। বিপ্রয়াণ (ক্রী) পলায়ন। ( শব্ধার্থচন্ত্রিকা ) 

বিপ্রথিত (তরি) বিথ্যাত। বিপ্রযুক্ত (ব্রি) বি-প্র-যুজ-্ত। বিশ্লিষ্ট। বিভিনন। 

বিপ্রদহ (পুং) বিশেষেণ প্রকট দহতে ইতি দহ-ঘ। ফল- | বিপ্রয়োগ (পুং ) বিগতঃ প্রকৃষ্টো যোগো ষত্র। ১ বিগ্রলস্ত | 

মূলাদি শুধদ্রব্য। ( শব্দচ” ) বিরহ । ২ বিসংবাদ্দ। ৩ বিচ্ছেদে । ( মন্তু ৯১) ৪ সংযোগাভাব। 

বিপ্রদুষ্ট (ব্রি) ১ পাপরত। ২ কামুক। ৩ নষ্ট, মন্দ। "সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্্যং বিরোধিতা! ॥” (সাহিত্াদ”) 

বিপ্রদেব (পুং) ভূদেক, ত্রা্গণ। বিপ্ররাজ্য (ক্রী) ১ ত্রাহ্মণরাজ্য। ২ বিশেষরূপে রাজত্ব। 

বিপ্রধাবন (ত্রি) ইতস্ততঃ বিক্ষিগুভাবে দ্রুত গমন । বিপ্রধি (পুং) ব্রঙ্মষি। (ভারত ৫ প*) 

বিপ্রধুক (তরি) লাতকারী। বিপ্রলপিত (ত্রি) বিপ্রলাপযুক্ত। ২ আলোচিত । 

বিপ্রনষ্ট (তরি) বিশেষরূপে নষ্ট। বিপ্রলপ্ত (ক্লী)১ কথোপকথন। ২ পরস্পর বিতগ্ডা। 

বিপ্রপাত (পুং) ১ বিশেষরূপ পতন। ২ ব্রহ্মপাত। বিপ্রলন্ধ (ত্রি) বি-প্রলভ-ক্ত | ১ বঞ্চিত। ২ বিরহিত । 

বিপ্রপ্রিয় (পুং) বিপ্রাণাং প্রিয়ঃ (যন্ভীয়দ্রমত্বাৎ )। ৩বিচ্ছিন্ন। ৪ প্রতারিত। 

১ পলাশবৃক্ষ। (রাজনি” ) ২ ব্রাঙ্গণের ভালবাসার পান্রে। বিপ্রয়োগিন (ঠ্রি)১ বিরহী। ২ বিসংবাদী। 

“রামং লক্ষাণং পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং | বিপ্রলব্ধ! ড্ত্রী) ১ নায়িকাতেদ। যেনায়িকা সন্ষেতস্থানে 

কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্িকং ॥” নায়ককে ন| দেখিয়া হতাশ হয়। ইহার চেষ্টা__নিবেধ, 

(রামায়ণ ) নিশ্বাস, সথীজনত্যাগ, ভয়, মুচ্ছ1, চিন্তা ও অশ্রপাতাদি। 

বিপ্রল্ধা। আবার ৪ প্রকার--মধ্যা, প্রগল্ভা, পরকীয়া ও 
বিপ্রবন্ধু (পুং) গোপায়ন গোত্রীয় মগ্দ্র্া খষিভেদ। 

“হে অগ্নে ত্বং গোপায়না লোপায়না বা বন্ধুঃ স্থবন্ধুঃ শ্রত- 

বন্ধুবিপ্রবন্ধুশ্ৈকচর্চা দ্বৈপদমিতি |” ( খাক্ ৫1২৪।৪ সায়ণ ) 

বিপ্রবুদ্ধ (ত্রি) জাগরিত, উন্নিদ্র। 

বিপ্রবোধিত (ত্রি) ১ জাগরিত। ২ বিশেষরূণে বিখ্যাত। 

যাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। 

বিপ্রমঠ (পুং) ্রাহ্মণদ্দিগের মঠ । ( কথাসরিৎসা” ১৮।১০৫) 

বিপ্রমত্ত (ব্রি) অতিশয় প্রমত্ত। ( কথাসরিৎসা” ৩৪২৫৫ ) 

বিপ্রমনস্ (ত্রি) অন্যমনস্ক। (ভারত ভীক্সপর্ব্ব ) 

বিপ্রমন্মন (তরি) মেধাবিস্তোতা, মেধাবীগণ ধাহার স্ব 

করেন। 
প্ম্্রম্ত কবের্দিব্যস্ত বহ্েবিপ্রমন্মন:” | ( খাক্ ৬৩৯১ ) সকল রজনী ধনি কান্দিয়৷ পোহাএ ॥'". 

*বিপ্রমন্মনঃ বিপ্রা মেধাবিনো অন্মনঃ ভ্োতারো ষন্ত স অথ প্রেমমত্বা_-আন অভরণ পরি রহএ সক্কেতে। 

জাগিঞ। পুহাএ নিসি কান্দিতে কান্দিতে 

আপন জৌবন দেখি কান্দিএ বিকল । 

সামান্/বিগ্রলব্ধ। | 

১৫৬৫ শকে রচিত গীতাম্বরদাসের বচিত রসমঞ্জরীতে 

বিপ্রলন্ধাসম্বদ্ধে এইরূপ লিখিত আছে-- 

“এই বিপ্রলন্ধা হয় অষ্ট মতা 1 

নির্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্রেশা বিনীতা ॥ 

নিন্দয়! প্রথরা আর দৃত্যাদরী । 

চট্চিত্াা অষ্টবিধা করি জারে বলি ॥**, 

অথ নির্বদ্ধা_-কেলি সজ্জাতলে রছ রজনী বঞ্চিয়া। 

সঙ্কেতে বসিয়। থাকে নির্বদ্ধ করিঞা ॥ 

দৈৰ নির্বন্ধে কান্ত আদিতে ন! পাএ। 

তথোক্তঃ তন্ত।” (সায়ণ ) 

বিপ্রমাথিন্ (ক্রি) চূ্ণকারী। মথনকারী। 

বিপ্রমাদিন তরি) ১বিপ্রমত্ত। ২ বিশেষ নেশাখোর। নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল ॥ :. 

৩ অমনোযোগী । 
অথ ক্লেশা__নায়ক না আইল ঘরে জানিএা নিশ্চয়) 

বিপ্রমোক্ষ : (পুং) বিমুক্তি, বিমোচন । সহচরী সঙ্গে সব ছুঃখ কথা কয়". 
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বিপ্রলস্ত 

অথ বিনীতা--বিরহে বিনয়বাক্য কহএ সখীরে। 

ঝাঁপ দিব আজি আমি জমুনার নীরে ॥-." 

অথ নিন্দয়া__-সথীমুখে সুনি নায়ক আজি না আইল । 

মিথ্যা সঙ্কেত মানী রজনী পোহাইল ॥ 

হারমালা অভরণ ছিওিয়া ফেলায় । 

পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায় ॥**. 

অথ প্রথর|__জাগিএ নয়ানের জল নিরবধি ঝরে। 

বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চন্বরে ॥*"" 

অথ দৃত্যাদরী--নায়ক আসিব ঘরে সঙ্কেত জানিল। 

কোকিলের বাণী হেন শবদ শুনিল ॥ 

গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর। 

নায়ক বিমুখ হঞ্া গেল নিজ ঘর ॥.." 

অথ চচ্চিতা-_মন্দিব তেজি কানন হামে বৈঠলু 

কানু বচন প্রতি আশে। 

অভবণ বসন অঙ্গে সাজাঅল 

তান্বল কপূর স্থবাসে ॥ 

সজনি সে| বুঝে বিপরীত ভেল। 

কানু রহল দুরে অনরথ আন ফুরে 

মনমথ দরশন দেল 1” ইত্যাদি'*" 

বিপ্রলন্ধ! কহিল এই অষ্ট প্রকার। 

ঈষত্তেদে রসভেদ সুক্ষ প্রচার ॥৮ * 

ভারতচন্দ্রের রসমগ্রবীতে বিপ্রলব্ধাব 

লিখিত আছে,__ 

“সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পাঁয় পতি । 

বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত স্ুমতি ॥ 

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান 

গুরুভয় লঘুভয় গেলা! 

গৃহ ছাঁড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ 

সিন্ধু তরিমু ধরি ভেলা ॥ 

হরি হরি মরি মরি উহ উহ্ন হরি হরি 

তবু নহে হরিসনে মেলা । 

পরছুঃখ পরশ্রম পরজনে জানে কম 

অপরূপ খলজন খেলা ॥” 

বিপ্রলব্ধ। ( ত্রি) প্রবর্চক, শঠ, প্রতারক । 

বিপ্রলম্নক [ বিগ্রলস্তক দেখ। ] 

বিপ্রলম্বী (পুং ) দেববর্ব,রক, কিস্কিরাতবৃক্ষ, ঝাঁটা। 

নিপ্রলম্ত (পুং) বি-প্র-লভ-ঘঞ্২নুম্। ১ বিসংবা্দ । 

লক্ষণ এইরূপ 

৮ পস্পিপদ শসলী 
, শ্পীপপ্পাশীশীট শশা িি শী 

* গীতার প্রাচীন পদাধলী হইতে প্রতোকটার উদাহরণ উদ্ধ ত করিয়াছেন, 

যাছল্য ভয়ে লিপিবদ্ধ হইল ন1। 

বিপ্রবাদ 

*বিপ্রলস্তোহয়মত্যন্তং বদি স্থ্ারফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥” 

(ভারত ৩৩১২৭) 

২ বঞ্চনা । ৰ 

“বি প্রলস্তং যথাবৃত্তং স চ চুক্রোধ পাধিবঃ |” (ভারত ৫১৯১/১৬) 

৩ বিপ্রয়োগ ॥ ৪ বিচ্ছেদ, প্রিয়জনের বিরহ । ৫ বিরুদ্ধ 

কর্ম। ৬ কলহ । ৭ অমিলন। ৮ শূঙ্গাররসভেদ। 

“নামান্েতানি শৃঙ্গারে কৈশিকঃ শুচিরুজ্জলঃ | 

সম্ভোগে বিপ্রলগ্তশ্চ তন্ত ভেদদ্বয়ং ভবেৎ ৪” ( শব্দরতা ) 

৯ শৃর্গারবিশেষ। যুবকমুবতীর বিচ্ছেদ বা মিলন, ইহার যে 

কোন অবস্থাতে অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অভাব ঘটিলেও যদি 

উভয়ে হর্লাভ করে, তবে তাহাকে বিগ্রলম্ত বলা যায় । ইত! 

সম্তোগের উন্নতিকারক । 

'্যুনোবযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োবাথ যো মিথঃ। 

অভীট্লালিঙ্গনাদীনামনবাপ্য্ে প্রহষ্যতে | 

স বিপ্রলন্তে। বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকাঁরকঃ ॥” (উজ্জলনী”) 

বিপ্রলম্তক (ব্রি) ১ প্রতারক, বঞ্চক। ২ বিসংবাদী। 

বিপ্রলন্তন (ক্রৌ) ১ অকুত্য আচরণ। বিরুদ্ধকর্্ম। ২ প্রতারণা। 

বিএলস্তিন (ত্রি)১ শঠতাকারী। ২ বঞ্চনাকারী। 

বিগ্রলয় (পুং) সব্বধ্বংস, বিশেষরূপ প্রলয় । 

র্গণীব বিবর্ভানাং কাপি 'বিপ্রলরং কৃতঃ।” (উত্তরচরিত ) 

বিপ্রলাপ (পুং) বি-প্র-লগ-ঘএঞ। ১ প্রলাপবাক্য, মিছা 

বকা। ২ কলহ, বিবার্দ। ৩ বঞ্চনা । ৪ পবস্পরের 

বিরোধোক্তি। যেমন একজন মিষ্ট কথায় বলিল, কল্যাণা 

এসেছে । অপরে রুক্ষভাবে উত্তর করিল--ন1। এইরূপ বিরোধ- 

জনক আলাপকে বিগ্রলাপ বলা যায়। 

“একঃ শ্রবন্মধুসরোজমটৈতি বক্ত,- 

মন্তঃ সুধাকিরণবিষ্বমদো মৃগাক্ষ্যাঃ 

যুনোর্শ হুধিবদতোবদনে বভূবুঃ 

সিদধান্তবন্মধুশরাজিগতাগতানি ॥” ( সর্ববাননা ) 

৫ বিরুদ্ধ প্রলাপ। 

“স ধর্মরাজস্ত বচো৷ নিশম্য বক্ষাক্ষরং বিগ্রলাপাপবিদ্ধম্।” 
( ভারত ৬৮২২৫) 

বিপ্রলীন (তরি) ইতঃস্তত ৰিিপ্ চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়া । 

বিপ্রলু (ত্রি) ১লুস্ঠিত। ২ অপহত। ও কাড়িয়া লওয়া। 

৪ বাধা দেওয়া । 

বিপ্রলুম্পক (ব্রি).১ অতিলোতী। ২ উৎ্পীড়ক। 

বিপ্রলোভিন্ (ত্রি) ১ অতিল্লোভী। ২ ৰঞ্চক, গ্রতারক। 

( পুং) ৩ কিন্কিরাতবৃক্ষ, বাঁটা। 

বিপ্রবাদ (পুং) ১ বিবাদ, কলহ। ২ বিরোধো্চি । 



বিপ্রুষ 

বিপ্রবসিত (তরি) বিদেশগত, প্রবাসগত | 

বিপ্রবান (পুং) বিদেশে বাস, প্রবাস। 

বিপ্রবাসন (ক্লী) বিদেশে গিয়া বাস করণ। 

বিপ্রবাহন (তরি) ১ বিশেষ বাহন। ২ খরআ্োত;ঃ। 

বিপ্রবাহ্স্ (ব্রি) মেধাবীকৃক বহনীয়। 
“হে বিপ্রবাহছসা বিপ্রৈমেধাবিভিবহনীয়ৌো কো বিপ্রে। 

মেধাবী ববে,।” (খেক ৫।৭৫1৭ সায়ণ) 

বিপ্রবিদ্ধ (তরি) অভিহত। 

বিপ্রবীর (নি) বিশেষরূপ বীধ্যশালী। 

বিপ্রত্রাজিন্ (রি) বিশেষরূপে গমনশীল। পম্চাদ্ পধ্যটনকারী। 

বিপশস্তক (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী । (মার্কপু* ৫৮1৩৪) 

বিপ্রশ্ন (পুং) জ্যোতিযোক্ত গ্রগ্নাধিকার | 

বিপ্রশ্মিক €্ুং) বি প্রশ্নঠন্। (অত ইনি ঠানৌ। পা ৫২১১৫) 

দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী | 

সত্িয়াং টাপ.। দৈবজ্ঞা। 

বিপ্রনাৎ (অব্য ) ত্রাঙ্গণের আয়ত্ত। 

বিএমারণ (ক্লী) বিস্তারকরণ। (স্ুঞ্ুত ) 

বিপ্রহীণ (কী) ১ ত্যাগ। ২ মুক্তি। 

বিপ্রানুমদিত (ত্রি) সঙ্গীতদ্বারা উল্লাসযুক্ত। 
( শতপথব্রা+ 

আত্মসাৎ্করণ। 

( অমর ২৬১) 

(রথু ১১৮৫) 

বিপ্রাপণ (কী) ১ প্রাপ্তি 
বিপ্রাধিক (পুং ক তঞ্ষক। 
“বিপ্রাষকা মস্থরাশ্চ শ্রাদ্ধকম্মণি গহিতা |” ( মাকপু ৩২১১) 

বপ্রিয় (এ) বিরুদ্ধং গ্রীণাতীতি বি প্রীক। ১ অপরাধ। পধ্যায়_ 

মন্ত্র, ব্যলীক, আগ। (হেম) 

“কতবানসি দুন্বর্যং বিপ্রিয়ং তব মধিতম্ 1” ভোগ" ৬৫।৪২) 

২ অপ্রিয় । (মহাভারত ১।১৬০।৮ ) ৩ অতিশয় প্রিয়। 

বিগ্রন্থ[ ট.] (তরী) বিশেষেণ প্রোষতি দহতি পাপানি, বি- 

প্রুষ কপ, । ১ বিন্দু। ₹বিপ্রষশ্চৈৰ যাবস্তো নিপতস্তি 

নভস্তলাৎ।” (ভারত) ২ মুখনিগত জলবিন্দু। বেদপাঠ 

কালে মুখ হইতে যে জল বাহির হয়, তাহাকে বিপ্রট, বলে। 

মুখনির্গত হইলেও এই জল শুদ্ধ। 

“নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রযোহজে পতস্তি যাঃ। 

ন শ্মঙ্খণি গতান্তান্তং ন দস্তান্তরধিষ্ঠিতম্ ॥” (মনু ৫1১৪১) 

কৃম্মপৃধাণে লিখিত আছে» আচমন কালেও মুখ হইতে যে 

জলবি বাহির হয়, তাহাতে উচ্ছিষ্ট হয় ন। 

“নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রযষোহজং নয়স্তি যাঃ। 

দত্তবদন্তলগ্রেযু জিহ্বাম্পর্শেহশুচিভবেৎ॥” ( কুর্শপু” ১৩অ) 

বিপ্র্ষ (ক্রী) বিদু। [ বিপ্রট, দেখ । ] 

৮81২1৭ ) | 

"্বিষাদোর্শিমারুত বিগুল্মৎ* 

( ভাগবত ১০১৬৫ ) 

বিপ্রাক্ষণ (ক্লী) বি-প্র ঈক্ষ-লযুট। বিশেষরূপে দর্শন। 
বিপ্রেক্ষিত (ব্রি) দৃ, যাহা দেখা গিয়াছে। 

বিপ্রতে তত্রি) বিগত। 
বিপ্রেমন, (ত্রি) অতি প্রেমাসক্ত। 

বিপ্রেষিত (তরি) বিপ্র-বস-ক্ত। প্রবাসিত। 

বিপ্লব (পুং) বি-প্-অপ,। ১. পরচক্রা্দির ভয়। রাষ্ত্রাদির 

উপদ্রব | পধ্যায়--ডিম্ব, ডমর। 

“সর্ববাং মড়বরাজ্যোবৰীং বীরঃ শমিতবিষ্লীবান্।” 
(রাজত” ৮১০৪১ ) 

২ বিনাশ। (ত্রি)বিগ্রবতে ইতি অচ. জলোপরি অবস্থিত। 
*অপারে ভব নঃ পারমপ্রবে ভব নঃ প্লবঃ।” মহাভা” উচ্চো”) 

স্ষিয়াং টাপ,। 

বিপ্লপিন. €ত্রি) বি-পল,ণিনি। ৯ বিপ্লবদুক্ত । ২ জলপ্লীবী। 

বিপ্রত্মৎ (ত্রি) বিন্দুবিশিষ্ট। 

' বিপ্লাব পু) বি-প্লু-ঘএঞ১। ৯ জলগ্লাবন। ২ অঙ্খের প্রতগতি। 

ূ বিপ্লাবক (ধরি) ১ জলপ্লাবনকাবী। ২ রাষ্ট্রোপদ্রবকারী। 

বিগ্নাবিন্ (তরি) ২ বিপধ্যয়কারী। ২ জলপ্লাবনজনক। 

বিগ্রত (ব্রি) ব্যসনার্ভ। পধ্যায়--পঞ্চতদ্র, ব্যসনী। (হেম) 

বিপ্লত। (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ |  ইহাধ এম্প__ 

যোনিঃ খিপ্ন তাখ্যা ত্বধাবনাৎ। 

সঙ্গাতকগ2 কন্তৃপা কণা 1 চাঁতিরতি প্রয়া ॥* 
( বাগ, ভট, উত্তর স্থান ৩৩ অ+) 

প্রক্ষালন না করায় যোনিতে কু জন্মে এবং সেই চুলকানি 

হইতে তাহার রতিতে অত্যধিক আসক্তি জন্মিয়া থাকে। 

ইহারই নাম বিপ্লতাযোনি। [ যোনিরোগ দেখ ] 
বিপ্লতি । (স্ত্রী) ১ বিপ্লব। 
বিপু [ বিপ্রুব দেখ ] 

বিপ্না রম বীগ্মা দেখ ] 

বিফ (ত্রি) ফ-বর্ণরহিত। (পঞ্চবিংশগ্রা” ৮৫1৭ ) 
বিফল রঃ বিগতং ফলং যন্ত। ১ নিরথক, বার্থ, মোঘ। 

( কুমার ৭৬৬ ) 

২নিক্ষল। ৩ নিরাশ। ৪ (পুং) বদ্ধযাকর্কোটকীবৃক্ষ | 

বিফলতা! (ত্ত্রী) ১ নিক্ষলতা | ২ নৈরাস্ত ও বার্থতা। 

বিফল! (ত্ত্রী) ১ নিক্ষলা। ২ বেভকী। (রাজনি” ) 

বিফলীডূ (ক্রি) নিচ্ষলীভূত। 
বিফান্ট (তরি) ফাণ্ট। [ফাণ্ট দেখ] 

“সর্ব্বোষধিবিফাণ্টাভিরপ্তিঃ।” ( গোভিল ৩৪1) ) 

বিবদ্ধ (ত্রি) আবদ্ধ। নিবন্ধ। 

৬ 
খা রগ 



বিবন্ধ [ ৬৫২ ] বিবিল 
সপ পপ শী তত পি শী 

টি...» স্পর্শ পাপ 

ববন্ধ (পুং) ১ আকলন, ক্রোড়ীকরণ। "পাদোদরবিবদ্ধৈঃ” 

( মহাভারত ৭ ড্রোণ” ) ২ বিশেষরূপে বন্ধন । 

৩ বৈদ্ধকোক্ত আনাঁহরোগভেদ। ইহার লক্ষণ-_আহার- 

জনিত অপকরস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ বাযুকর্তৃক 

বিবন্ধ হইয়া যথাযথরূপে নিঃস্থত ন! হইলে তাহা আনাহ রোগ 

বলিয়! উক্ত হয়। অপকরসজনিত আনাহে তৃষ্গ, প্রতিগ্ায়, 

মস্তকে জালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তবন্ধতা এবং 

উদগাররোধ প্রন্ৃতি লক্ষণ দেখা যাঁয়। মলসঞ্য়জনিত আনাহ- 

রোগে কটি ও পৃষ্ঠদেশের স্তন্ধতা, মলমুত্রের নিরোধ) শুল, মৃচ্ছ?, 

বিষ্ঠাবমন, শৌথ, আশখ্মান (পেট ফাপা), অধোবাযুর নিরোধ এবং 

অলসক রোগোক্ত অন্তান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়! থাকে। 

চিকিৎসা--আনাহরোগেও উদাবর্ত রোগের স্ায় বাষুর 

অন্ুলোমতাসাধন এবং বস্তিকর্ম ও বত্িগ্রয়োগ প্রস্থৃতি কাধ্য 

হিতকর। উদ্দাবর্তরোগের ন্তায়ই ইহার চিকিৎস। করিতে 

হইবে, কেন না উভয়েরই কারণ ও কাধ্য অর্থাৎ নিদান লক্ষণ দি 

প্রায় একই রকম । [ উদাবর্ত দেখ ] 

“তুল্যকারণকাধ্যত্বাৎ উদ্দাবর্তহরীং ক্রিয়াং। 

আনাহেইপি চ কুব্বীত বিশেষঞাভিধীয়তে ॥” 

আনাহরোগের বিশেষ ওষধ এই,_-তৈউড়ী চূর্ণ ২ ভাগ, 

পিপুল ৩ ভাগ, হ্রীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্ধসমান একত্র 

মর্দন করিয়া চারিআন! বা অদ্ধতোল! মাত্রায় সেবন করাইলে 

আনাহরোগের শাস্তি হয়। বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, 

পিপুল, আতইচ ও কুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত 

করিয়া, তাহার চারি কিংবা ছুই আনা মাত্রায় লইয়া সেবন 

করাইলে আনাহরোগে বিশেষ উপকাধ করে। বৈগ্থনাথ- 

বটা, নারাচ্চুর্ণ, ইচ্ছাডেদীর, গুড়াষ্টক, শুষমূলাদ্য ঘ্বত ও 

স্বিরাগ্থ দ্বত প্রভৃতি ওুধধগুলি আনাহ ও উদাবর্ত রোগে 

ব্যবহাধ্য । 

পথ্যাপথ্য,_-আনাহ ও উদাবর্ত রোগে বায়ুশাস্তিকারক 

অব্নপানাদ্ি আহার করিবে । পুরাতন সুম্্ম শালিতগুলের অন্ন 

ঈষদুষ্ণাবস্থায় স্বৃতমিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। কই, 

মাগুর, শৃঙ্গী ও মৌরল! প্রতৃতি ক্ষুদ্র মতস্তের ঝোল, ছাঁগাদি 

কোমল মাংসের রস এবং শূলরোগোক্ত তরকারী সমূহ খাইতে 

দিবে। ইহাতে দুগ্ধও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত যেন মাংস ও 

দুগ্ধ এক সময়ে দেওয়া! না হয়। মিশ্রীর সরবত, ডাবের জল, 

পাকা পেঁপে, আতা, ইক্ষু ও বেদানা প্রসৃতিও উপকারক। 

রাত্রিকালে উপযুক্ত ক্ষুধা না থাকিলে, যবের মণ্ড বা দুধ-থৈ 

দ্বিবে, আর(সম্যক্ ক্ষুধা হইলে উক্তরূপ অন্নাদিও দেওয়া যাইতে 

পারে। উত্তমরূপ তৈল মর্দন করিয়া গরম জলের ঈষদুষ্ণাবস্থা 

হইলে তাহাতে ক্ান করিবে, কিন্তু মাথায় এ জল ঠাণ্ড! করিয়া 

দিবে, কেননা মাথায় উষ্ণ জল দেওয়া স্বতঃই নিষিদ্ধ । 

প্উষ্াম্থুনাধঃ কায়ন্ত পরিষেকে। বলাবহা। 

তেব চোত্বমাঙ্গন্ত বলহৎ কেশচক্ষুষাম্ ॥” ( বাগ্ভট স”) 

উষ্ণাছু অধঃকায়ে পরিষিক্ত হইলে তত্বৎস্থানের বলবৃদ্ধি 

এবং উত্মাঙ্গে (মন্তকে ) উহার পরিষেক করিলে চক্ষুরাদির 

বল হাস হয়। 

গুরুপাক, উষ্ণবীধ্য ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, 

পরিশম, ব্যায়াম, পথপধ্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রড়তি মনো- 

বিথাতকর কার্ধ্য এই রোগের অনিষ্টকাঁরক, অতএব এইগুলি 

নিয়ত পরিবজ্নীয়। ৪ মলমুত্রাদির অবরোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা । 

বিবন্ধক ১ আনাহ রোগভের্দ। ২ বিবন্ধ। 

বিবঞ্ধন (ক্লী) বিশেষরূপে বন্ধন । আটকান। 

বিবন্ধবন (পুং) পৃষ্ঠ, বক্ষঃ উদরের ব্রণসমূহের বিবিধ বদ্ধন 

(ব্যাণ্ডেজ ) বিশেষ । পবিবন্ধো বিবিধো বন্ধঃ৮ | ( সুশ্রত? ) 

বিবন্ধবর্তি (তরী) অশ্বের শূলরোগভেদ। ঘোড়ার যে রোগ 

হইলে তাহার! পুরীষত্যাগে অক্ষম হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা 

ও নাড়ীগুলিতে বন্ধনবৎ ( বীধিয়! রাখার স্তায় ) পীড়া অনুভব 

করে, তাহার নাম বিবদ্ধবপ্তিরেগ। 

"নোতৎস্জেদ্যঃ পুরীষন্ত সানাহঃ শৃলগীড়িত।” (জয়দত্ত ৪৩ অ?) 

বিবন্ধু (তরি) ১ বদ্ধুহীন। ২ পিতৃহীন। 

প্যদা তু রাজা স্বন্থৃতান সাধুন্ পুষ্যনবন্ষণ বিনষটৃষ্টিঃ। 

্রাতুর্ঘবিষ্গ্ত সুতান্ বিবন্ব,ন্ প্রবেস্ত লাক্ষাভবনে দদাহ ॥” 

( ভাগবত ৩।১।৬ ) 

বিবর্ধ (পুং)১ বর্থ। (ব্রি)২ বহৃবিরহিত। 

বিবল (ক্রি) ১ ছূর্বল। ২ বিশেষরূপ বলবান্। 

বিবলাক (ত্র) অশনিপাত রহিত, যাহা হইতে বিদ্যুৎ নির্গত 

হয় নাই। “বিবলাকা জলধারাঃ।” ( হরিবংশ ) 

“বলাকা আকম্মিকপাতাশনিঃ তদ্রহিতা বিবলাকাঃ, ৷ ( নীলকগ) 

বিবাঁণ (তরি) বাণরহিত, বাণশৃন্ট। 

বিবাঁণজ্য (ব্রি) বাণ এবং জ্যা (গুণ বা ছিলা) রহিত, 

যাহাতে গুণ ও বাণ নাই। 

বিবাঁণধি (ব্রি) বালধি, বালাম্চি। 

বিবাধ (ব্রি) ১ বাধা বা বাধরহিত, নির্ব্বার, বাধশূন্য বা 

বাধাশূন্ত । (ভ্তরিয়াং টাপ২) বিবাধা। ২ বিহেঠন। (ত্রিকা”) 

বিবাঁধব (ব্রি) বাধাবিশিষ্ট। 

বিবালী (রি) ১ বালিরহিত। ২ বিশেষরূপ বালিযুক্ত। 
বিবাহ (ত্রি)১ বাহযুক্ত। ২ বাহুহীন। 

বিবিল (ব্রি) ১ বিলবিশিষ্ট। ২ আবিল। 



বিবুভূষা [ ৬৫৩ ]) বিভক্তি 
ও সলল্ন্ন্ন্ল্ল্লল্ল্্ল্্শ্ল্ললি ললিতা, 

বিবুধ (পুং) বিশেষেপ বুধ্যতে ইতি বি-বুধ-ক। ১ দেব, দেবতা । 
“গদ্ধর্্ব। গুন্থকা যক্ষা! বিবুধানূচরাশ্চ যে।” (অন্থ ১২।৪৯৮) 

২ পণ্ডিত। 

প্ব্রীমি বিবুধঃ থেদং জনানাং নিতে কথং |” (কথাস* ৬৩।১০৫) 

৩ চন্্র। 9 বিগতপগ্ডিত, পণ্ডিতহীন। 

* শঅচ্যুতোহপ্যবৃচ্ছেদী রাজাপ্যবিদিতক্ষয়ঃ | 
দেবোহপ্যবিবুধো জজ্ঞে শঙ্করোহপ্যতুজঙ্গবান্ ৪৮(কাব্যাদর্শ ২৩২২) 

বিবুধো! ধিগতপগ্ডিতঃ দেবশ্চ”। ( তন্টরীকা ) 
« শিব। (ভারত ১৩।১৭১৪৭) 

৬ জন্ম প্রদীপ নামক গ্রন্থরচয়িতা | 

বিবুধগুরু ( পুং) সুর গুরু, বৃহস্পতি । 

"জনয়তি চ তনয়ভবনমুপগতঃ পরিজন শুভস্ুতকবিতুরগবুষান্। 

সকনকপুরগৃহযুবতিবসনকৃন্মণি গুণনিকরকৃদ্পি বিবুধ গুরুঃ।” 

| € বৃহত্স ১০৪।২৭) 

বিবুধতটিনী (স্ত্রী) স্বর্গ, সথরধুনী। 
বিবুধত্ব ( ক্লী) দেবত্ব। 

ঘন্ত। বহবো লোকা! বিবুধত্বমবাপ্র,যুঃ।” (হেম) 

বিবুধপ্রিয়! (জী) ভগবতী। 
বিবুধবনিতা (স্ত্রী) অপ্সরা! 
বিবুধরাঁজ (পুং) দেবরাজ। 
বিবুবাধিপ ( পুং) দেবাধিপতি, ইন্দ্র। 

বিবুধাঁধিপতি (পুং ) দেবাধিপতি, ্বর্গরাজ,হুইন্দ্র। 

"বিবুধাধিপতিস্তম্মপ্মিত্রোহন্তো রাজধক্ষষনামা চ।” 
( বৃহতৎস” ৫৩1৪৭ ) 

বিবুধাঁন (পুং) বি-বুধশানচ১। ১ আচার্যা। ২ পণ্ডিত। 

৩ দেব, দেবতা । 
বিবুধাবাস ( পুং) দেবমন্দির। 

পদ্বৌ শরাবরজৌ ধীরবিত্রপাখ্যো নিজাখ্যয়া ৷ 

ব্যাবস্তাং বিবুধাবাসৌ দ্বাবন্তো গণনাঁপতী॥” (রাজতর” ৫1২৬ ) 

বিবুধেতর (পুং) অসুর, দৈত্য । 

প্যশ্মিন বৈরান্থবন্ধেন ব্যুড়েন বিবুধেতরাঃ। 

বহুবো! লেভিরে সিদ্ধিং যামু হৈকান্তযোগিনঃ ॥* 

( ভাগবত ৮1২২৬ ) 

বিবুধেন্দ্র আচার্য্য, পুরশ্চরণচন্থ্িকা নামক ততন্ত্-্রন্থ প্রণেতা 

দেবেন্ত্রাশ্রমের গুরু। ইনি বিবুধেন্ত্র আশ্রম নামেও পরিচিত 

ছিলেন । 

(স্ত্রী) নানাপ্রকারে বিস্তৃতির ইচ্ছা, বহু প্রকারে উৎ- 

পত্তির ইচ্ছ! অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি বহু পদার্থে বিস্তৃতি বা রূপ 

ব্হু পদার্থরূপে উৎপত্তিলাঁভের ইচ্ছা। 

সদা ১৬৪ 

“তান্বপত্যান্তজনয়দাত্মতুল্যানি সর্বতঃ। 

একৈকন্তাং দশ দশ প্রকৃতেিবৃভ্ষয়া ॥” (ভাগবত ৩1৩1৯) 
পপ্রকূতেমীয়ার়! বিবিধং ভবনং বিস্তারস্তদিচ্ছয়! যন্ধা প্ররুতে- 

হেঁতোরধিবিধং ভবিতুমিচ্ছ য়] |» (স্বামী) 

বিবুভূষু (পুং) নানাপ্রকারে উৎপত্তিলাভেঙ্ছু, ধিনি . নানা- 

প্রকারে উৎপত্তি লাভ করিবার ইচ্ছ৷ করিয়াছেন। 
“কালং কর্মস্বভাৰঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বস্বা । 

আত্মন্ ষনৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূযুকূপাদদে ॥” (ভাগব” ২৫২১) 

বিবুড়ষুঃ বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ | (স্বামী) 

বিবোধ (পুং) বিগতো৷ বোধঃ। ১ অনবধানতা। ২ বিশিষ্ট 

বোধঃ। প্রবোধ। ৩ ব্যভিচারী ভাবভেদ্ব। ৪ দ্রোগপক্ষি- 

পুত্র। ৫জ্ঞাম। ৬বিকাস। ৭ জাগরণ । 

বিবোধন (ক্লী) বি-বুধ-লুউ,। ১ প্রবোধন, উদ্বোধন । 

"বিবোধনাথায় হরেহ্রিনেত্রকতালয়াম্।” ( দেবীমা” ) 
২ জাগবণ। 

“বীতশোকভয়াবাধাঃ স্থন্বপ্নবিবোধনাঃ1” (ভারত ১1১৯০।৮) 

৩ বৃঝান। 

(ত্রি) বিবুধ-লাু। 9 প্রাপ্রিবোধক। 

“অদ্বাদ্রায়ো বিবোধনম্।”€ খুকু ৮৩২২) 

পবিবোধনং বিশেষেণ বোধকং ব্ধন প্রাপ্তিহেতুমিতার্থঃ, 
বিবোধিত (ত্রি) ১জাগরিত। ২জ্ঞাপিত। ৩ বিকাশিত। 

বিক্রব (তরি) ১ বিরুদ্ধাবক্তা। ২ মৌনা। 

বিভক্ত (ত্বি) বি-ভজ-ক্ত। ১ বিভিন্ন। পৃথকৃরুত । 
[ বিভাগ দেখ । ] 

২ ্ুত্রিষ্ট |.৩ সংক্রমিত । (ক্লী) ৪ বিভাগ । (পুং) কার্তিকেয়। 

বিভক্তকোর্ঠী (ত্ত্রী) জীবভেদ, যাহাদের দেহের মধ্যভাগে 
ব্যবধান আছে । (ি0011এজট ) 

বিভক্তজ ( পুং) পৈক ধনবিভাগের পর উৎপর সন্তান । 
বিভক্ততা৷ (স্ত্রী) পার্থক্য । 

বিভক্তি (জ্্রী) বিভজনমিতি সংখ্যাকশ্াদয়ে! হর্থা-বিভজ্যস্তে 

আভিরিতি বা বি-ভজ-ক্তিন। ৯ বিভাগ, ব্টন। ২ যতকর্তৃক 

সংখ্যা ( একত্বাদি ) ও কর্ম প্রভৃতি ( কর্পা, কারণ, সম্প্রদানাদি ) 
বিভক্ত হয় অর্থাৎ উহাদের বিভাগ ও অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া! যায়। 

“সংখাত্ববাপ্যসামান্যৈঃ শক্তিমান প্রত্যন্ত যঃ। 
সা বিভক্তিদ্ধিধা প্রোক্তা স্থপতিও চেতি প্রভেদতঃ” ॥ 

“সংখ্যা ত্বাবাস্তরজাত্য বচ্ছিন্নশক্তিমান্ যঃ গ্রত্যয়ঃ সা বিভক্তিঃ 

স্থপ তি. ইতি ভেদাৎ দ্বিবিধা ।” ( শবশক্তিপ্রকাশিকা ) 
সংখা! ও কর্দাদির পরিচায়ক শ+ক্তবিশিষ্ট গ্রতায়কে বিভক্কি 

বলা যায় । অর্থাৎ যে সকল প্রত্যয় ছারা সংখ্যার (বচনের ) 



বিভক্তি 
পারার 

কারকের এবং অনাস্তর (অন্ান্ত নান। প্রকার) অর্থের বোধ 

হয়, তাহাই বিভন্তি। সুপ ও তিও ভেদে উহ! ছুই গ্রকার। 

সুপ কস্টু, ও, জস্ ইত্য।দি একুশটী। 

ই ২১টা প্রত্যয় প্রত্যেক ভাগে ৩টী করিয়া ৭ভাগে বিভক্ত 

হঈয়াছে। উক্ত ৭টী ভাগ যখাক্রমে গ্রথম!, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, 

চর, পঞ্চমী, যী ও সপ্তমী বিভক্তি নামে অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি, 

তীয়! বিভক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। অতএব ১মা 

বিভক্তির ভাগে সু, ও; ভম্ এই তিনটা গ্রত্যয় পড়িয়াছে। 

ইহার মণ্যে স্ব 'একত্ব, ও দবিত্ব এবং 'জম্। বহুত্ব সংখ্যার পরিচায়ক। 

আব ইন্াবা ৩টাই কোন স্থানে কর্ত বা কোন স্থানে কম্ম কার- 

কের এবং কোন স্থানে অবান্তর সন্বোধনাদির অর্থ গ্রকাশ করে। 

যেমন, 'রামো গচ্ছতি' রাম যাইতেছেন, রামলক্ষাণৌ গচ্ছতঃ, 

রামলক্ষাণ দুই জনে যাইতেছেন, 'বামলক্ষুণসীতাঃ গচ্ছন্তি, বাম 

লগুণ সীত। এই তিন জনে যাইতেছেন, এখানে প্রথম বাক্যে 

'ন্ত, বিভক্তি দ্বারা একত্ব, ২য় বাক্যে “৪ বিভক্তি দ্বারা দিত 

অর্থাৎ দুটা সংখ্যান এবং ৩ম বাণেয “দিস বিভক্তি ছারা 

বহুমংখ্যাব এবং তিনটী গ্লেই উহারা । স্থ, ৪, অস্) কন্তু কার- 

কের পরিচায়ক হইয়াছে । আবার যেখানে হে রাদ! আগচ্ছ' 

হেবাম! 'আাপ্রন, হে বামলঙ্মাণৌ আগচ্ছতং হে রাম! হে লঙ্গুণ 

আপনাবা ছুই জনে আগুন, “হে রমলক্ষণসীতাঃ আগচ্ছতি' | 

হে রাম। হে লক্ষণ! হে সাতে! আপনারা ৩ জনে আনুন, । 

এখানে পুর্বোন্তবূপ (সংখ্যাদি এব" অবাস্থর সন্দোধনার্থ )-- । 

প্রকাশ করিতেছি ।+ 

সংখ্যার বিষয় অপর সর্ধতও এপ জানিবে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি 

বিভক্তির গ্রত্যেকের ভাগে যে তিনটা করি প্রত্যয় পড়িয়াছে, 

তাহাদেরও ১মটা একত্বের, ২য়টা-দ্বিত্বের ও ৩য়টী বহৃত্েব 

গরিচারক বলিয়া জানিতে হইবে। 

এক্ষণে ্র প্রথমাদি সাতটা |বভক্ত কে কোন্ কারণ বা অর্থে 
প্রযুক্ত হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, 

প্রথমা, যেখানে কৃ প্রতায়াদি দ্বারা উৎপন্ন শব্দের অর্থ 

মাত্র প্রকাশ ও তাহাদের সংখ্যা্দি বোধ হইবে, আর যে সকল 

শব্দ কোন বাচ্য (কত কম্ম প্রভৃতি) দ্বারা উক্ত হইবে এবং 

যেগানে সম্বোধন বুঝাইবে। 
স্পা শা শিপ তি পপ ৩ শিটিি পিপি পপি শি পিশপাপীল শি 2 শা তি শি ৫০ স্পেস স শশা পাশা জিত পলাশী 

* রাজ্ঞ পুর” রাজার পুত্র, 'পুত্রেণ সহ? পুত্রের সহিত, সন্ত নম?ঃ 

সাধুদিগকে নখন্মার, ইত্যাদি স্'লও যথাক্রমে যী, তৃতীয়! ও চতুর্থী বিভক্তি 

দ্বার অনার অর্থ প্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ এ মকল স্থলে কারকের কোন 

অর্থ প্রকাশ গাইতেছে। তাবে 

সংখা 5 হইতেছে । 

১ম বাকো একত্ব ও ৩য় ঝাকো ঘণত্ 

[ ৬৫৪ ] 

১ শিট শ্শিিশ শি শটি শশী শশী শীট পপ শীশিিিশাশশীটী শশী পাশ শশী শী শশী লী ০২০ 

বিভক্তি 

প্যশ্রিণ্ বাচ্যে বিধীয়ন্তে ত্যা্দ তব্যািতদ্ধিতাঃ | 

সমাসে! বা ভবেদ্যত্র স উক্তং গ্রথম! ভবেৎ ॥% 

উদাহরণ, কৃ, হে বিষ্ণো, “অঙ্চ্যো বিষুঃ, বিষুণ অর্চ্য 

( পুজ্য ), এখানে ধাহাকে অর্চনা করা যায় তিনি অর্্য এই অর্থে 
[ কর্মবাচো ] বিষ্ণকে বোধ করাতে বিষুর উত্তর উক্তার্থে প্রথমা 

২ইল। অন্ান্ত বাচ্য «বং সমাসাদিতে ও এইরূপে উক্ত হইলে 

তাহার উত্তর ১মা হইবে । | 

দ্বিতীয়া-ফেখানে কর্ম্মকারক, ক্রিয়ার বিশেষণ, এবং ধিক্, 

সময়া, নিকবা, হা, অন্তরা, অন্তরেণ, অতি, যেন, তেন, অভিতঃ, 

উভয়তঃ, পরিত$, সর্বতঃ) বিনা, খত, অভি, পরি, প্রতি, অনু, 

উপ, উপযাপার, অধোহবঃ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে। 

গার শব্দার্থ, ভক্গণার্থ, গত্যর্থ, জ্ঞানার্থ, ও অকম্মক ধাতু এবং 

গ্রহ, দশ ও শু ধাতু স্ন্ধীয় অণিগস্ত কালের কর্তার কর্ম সংজ্ঞা 

হইলে অর্থাং এ সকণ ধাতুব উত্তর শিচ, প্রতায় করিবার পুর্ব 

ভাতাঁদেব বে কতা থাক, ণিচ প্রহ্বায় করিবার এর আহার 

কম্ম সংজ্ঞা হয়, সুতরাং অনন্ত অবস্থায় উচ্ভদের উত্তর দ্বিায়া 

বিভক্তি হয়। 
উদাহরণ,_-ণ্রামো বাবণং জঘ।ন” রাম রাবণকে বধ করিয়। 

ছিলেন। প্ীপং "স্ভতি” থাপ যাইতেছে | তং ধিক ভাহাকে 

ধিকৃ। (সমর নিকষা প্রভতির োগও 'এইকপ জানিতে হহবে) 

“শিষ্যো বেদমধীতে গুকও শিথাং বেদমব্যাপয়কিশ যে শিষা বেদ 

'অপায়ন করিতেছে, গুরু পে শিধাকে বেধ অধ্যয়ন কগাইাভেছেন ও 

এস্থণে অধ-ইও. ধাতুর উত্তর িচ্ কপিবার পুক্ে কর্ুপদ ছিল 

বেশিষ্য সে পরে এ ণিজন্ত ( অধি-ই-ণিচ, অধ্যাপি ) পাতুব 
কম্ম হওয়ায় তাহার উত্তর দ্বিতীয়া হইল। অশনাদি অর্থও 

এইরূপ জানিতে হইবে। 

তৃতীয়,--করণ অর্থাৎ বাহাদ্বার! ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার 

উত্তর এবং যেখানে কর্তৃপদ অনুন্ত হইবে ও হেতু, বিশেষণ, 

ভেদক, সহার্থ, বারণার্থ, সমার্থ, ন্যুনার্থ, 'পয়োজনার্থ আর 

বিন1 পৃথক্ ৪ নানা প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে। 

উদ্[হরণ, _প্দাত্রেণ ধান্তং লুনাতি” দান (দ1) দ্বারা ধান্ঠ 

ছেদন করিতেছে । পধনেন কুলং” ধনের ছারা কুল অর্থাৎ কুল 

রক্ষার হেতুই ধন। "জট ভিস্তাপসমদ্্রাক্গীৎ” জটা ছারা তাপদকে 

দেখিয়াছিল। এস্থলে তাপসকে জটা দ্বারা অন্ত লোক হইতে 

বিশেষ করা হইতেছে । প্নায়া শিবোজ্ঞাত” নামের দ্বারাই 

শিবকে জানা যাইতেছে । এস্থলে নামের দ্বারা অন্ত লোক 

হইতে ভে করা হইতেছে। সহ, পপুত্রেণ মহ আগতঃ 

পিত1” পিতা পুত্রের সহিত আমিয়াছেন। বারণার্থ,-"্বিলম্বে- 

নালং বিলম্বে প্রয়োজন নাই বা বিলম্ব করিও না। সমার্থ_ 



চি ০০০০০০০ত স্পা 
৮ সি শি তাসিপাশীীসাশাশ্পীশীশশশিতশিশিশপপতিস্প পাটি পা ক 

বিশুক্তি 
সপ পালিশ ১ পিিশোশীশিশিসি শি 

পশিবেন তুল্যো হরিঃ” শিবেন মমান হরি। নুনার্থ-"একেন ূ 

উনঃ ( নানঃ) বিংশতিঃ” এক কম বিংশতি অর্থাৎ, উনিশ। 
প্রয়োজনার্থ,-প্ধান্তেন অর্থঃ” ধান্তের নিমিত্ত । বিনাযোগে» 

রামেণ বিনা” রাম ব্যতিরেকে । পৃথক ও নানা শব্দের 

যোগেও এইরূপ । অনুন্তকা,_'বামেণ হতে। রাবণঃ, রাম- 

কর্তৃক রাবণ নষ্ট হইয়াছেন । এখানে কর্মবাচ্যে প্রয়োগ হওয়ায় 

কর্ম উত্ত এবং কর্তী অনুক্ত হইল। 

চতুখী,- যে যেখানে সম্প্রপান (যাহাঁকে দান করা যাইতে 

পারে এমন উপঘুক্ত পাত্র) এবং শন্বার্থ ( সমর্ার্থ ) শব, হিত, 

স্থখ ও স্বাহা, পা, স্বস্তি, নমস্ প্রকৃতি অব্যয় শব্ধের ঘোগ । 

বুঝইবে, আর যাহার সম্বন্ধে 'অুয়া, ক্রোপ, ঈর্ষা, রুচি (অন্গাগ) র 

প্োহ (শরুতা ) এবং মঙ্গল কামনা বুঝার অপর যেখানে 

গতাথ দাড়ির চেষ্টা । পাঁণকৃত ব্যাপার) ও মন ধাতুর অবঙ্ঞর 

(ঘ্বণব ) পাত্র বুঝাহবে। 

উদাহরণ,-- সম্পাদন, পত্র 

মতো মলয় গত এক মল্প অন্ত 

হিঠ ও গুখযে।গ, প্নুপায় হিঠং 

'ভগ্রয়ে স্বাহা' ইত্যাঁদ 

লে, পায়াদায় 

নাথিণ ফোব্যাতা 

দ| কাত শন্াাথ, 

মল্লের সাহত শঝ (মমগ 9 

গ্ুথ, ঝ” খুপের জন্ত মঙ্গল বা শ্থ। 

ব্যহত কণ 1 আগ্যা|দ 

গাতি গস্যা কাবাতেছে | 

ম?/য়াপকানণ 

অস্ত? পা হব 

1 ন005। 

'ইদং মহাং ন বোঢতে এটা আসার 

মগ্ধাব উপর কে 

পেনানে ঈধ্যা করতেছে | 

কঁচিকর নহে। অরয়ে ফ্ুহাতি” শক্রর গতিহিংসা কথিতেছে | 

নখণোকের মঙ্গল হউক । 

ব্রজে গমন 
মূঙ্গলকামনা,-“মদ্ভাঃ শং ভূয়াই? 

গৃত্যথধাতুর চেষ্টা, প্রথার ব্রজতি কৃষ?2” কৃ 

কাঁরতিছেন। এখানে গমনক্রিয়ার কন্ম ব্রশন্দের উত্তর চত্তা 

হহীল। মনধাতুর অবঙ্ঞার পাএ,-ন ত্বা হণায় মন্তেহহং 

মামি তোকে ভূণ বণিয়াও মাণিনা। 

“মনস। দ্বারকামেতি” মনে দ্বারা দ্বারকায় যাইতেছে, এখানে 

কায়ক্কত ব)পাব না হওয়ায় এবং “অহং ত্বাং জনাদদিনং মন্ে” 

আমি আপনাকে জনাদ্দিন বলিয়া মানি, এখানে অবজার পা 

হইল না বলিয়া চতুর্থার নিষেধ হইল। আর “স তব কাকং 

ন মগ্ততে” নে তোকে কাক বলিয়াও মানেনা। এইবূপ 

কাকশুক প্রভৃতি কয়েকটী পন্দের যোগেও চত্ুর্থীর নিষেধ 

থাকিবে। 

পঞ্চনী,..যাহ। হইতে কোন বস্ত ঝা ব্যপ্তি চলিত, ভীত, 

গৃহীত, উৎপন্ন, ভিন্ন, পরাজিত, অন্তহিত, নিন্সিত কর্ম বলিয়৷ 

নিবৃত্ত, পরিভ্রাণপ্রাপ্ত, ও বিরত হয়, সেই সকল শব্দ ও হেতবর্থ 

শর্ষের উত্তর এবং অন্তাথ (ভি্নার্থ) ও আর র্থ শব্দ আর 

[ ৬৫৫ ] 
৯১ 

থায় গা” দ্দাতি” ত্রাহ্মণকে গক 

£হহিবেশিণে ঈধাতা তি 

শীট 

শান ৮5 

- িশীিশিশিলাশি টা শী পিপিপি তি শিস শশী পাশে শত পিসী পিশিসাপিপিপ 

আরাৎ, বহি, (বিনা, খতে, প্রত, পরি, আ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ 

ও দ্বিগ্বাচক শব্ষের যোগ বুঝাইলে পঞ্চমী হইবে। 

উদ্দাহরণ,__“বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি" বৃক্ষ হইতে পত্র পড়ি- 

তেছে। পরাক্ষসাদ্িভেতি” রাক্ষম হইতে ভয় পাইতেছে । 

গৃহীত,-ণউপাধ্যায়া্বীতে” গুরুর নিকট হইতে অধায়ন 

করিতেছে । উৎপন্ন-পহিমবতো গঙ্গা প্রভবতি” হিমালয় 

উর ৎপত্তি হইয়ছে। ভিন্ন,৭ঘটা দন্তঃ পট£৮ ঘট 

হইতে পট (কাপড়) ভিন্ন । পরাদিত,-সিংহাঁৎ পরাজয়তে 

হপ্তী” হস্তী সিংহ হইতে পগাজিত হইতেছে । অন্তহিত,-- 

“ছুষ্টাদন্তহিত২” ছুষ্ট হইতে অন্তহিত হইতেছে অর্থাৎ ছষ্টলোকের 

শিকট ইষ্টতে দুরে অবস্থান করিতেছে । নিবুত্ত,_বিভঙ্সতে 

পরশ্ীভ্যঃ” [নিন্দিত কম্দ বলিয়া ] পরজী হইতে নিবৃত্ত হই- 
গাং বঙ্গতি গোপঠ” গোপ ব্যাস্ত 

-*ভ্রপাঁদ্িরমতি বিপ্রঃ” 

আরবার্থ,_ 'জন্মনঃ স 

হইতে গঞ্গ 

তেছে। পাঁধহাণ, ব্যাঘাত 

হইত গোবকে বঙ্গ কপিতোছে। বিরত, 

হইতে বিপত হইাতেছেন। 

জল্মীপাণহ গেই বিষু। গুআশায় এথাৎ চিবকালহ 

তেরে, শোনিহক্য।জ মুচ্ছিতহগ নোগিত য় 

ভেডু শশ্থিত | বিনাঝ£ প্রভৃতির যোগেতছারাৎ শকটাত। 

গ]ডাব দুরে | পগৃইহ15158” ঘরের বাহিরে । *শমাছিনা” এম 

বাতিরেকে | পমিখারতে” মির বাতীত ইত্যাদি। 

বঠটা,-(যথানে বান কোন খস্থ বা ব্যক্তির সহিত সম্ব্ধ এবং 

তদ্দিতিব এন, আ. 7, আস, তস, হ1ৎ এই সকল গ্রত্যয়ান্ত শব 

ও হিত, স্থ শনের যোগ বুঝাহবে। আর ভুম্, ভন, এম, ঝি, 

উক, ভ্রবহ্, খপ, অন, ভু, আলু, হু, ইউ১আর” স্ব, গ্রত্তি 

উকণারান্ত এরত্যয়, শত, শানচ,, কমু শালাথ তৃণ, ভবিষ্যদর্থক € 

পণার্থক ণিনি এই সকল গ্রাতায়ান্ত ভিন্ন অল্ঠান্ঠ কত গ্রত্যয়াস্ 

শক বা ক্রিয়ার অনুক্ত কর্তা ও কর্ম স্থানে যী বিভক্তি হয়। 

সমার্থের যেগ ও নিদ্ধারে এবং কোন কোন ক্রিয়ায় কর্শা- 

বপ্র জপ 

[ব্ধুঃপটউ)১” 

দুএশান। 

স্থলে যা হয়। 

উদ[হরণ,--সন্বদ্ধে- প্রাজ্ঞ; পুত্র” রাজার পুত্র॥ এনাঁদি 

প্রস্ায়ান্ত, -'দ্গিণেন বৃক্ষবাটিকায়াঃ সরঃ। বৃক্ষবাটিকার (উপ- 

বনের) অদূর দশ্টিণে সবোবর। গ্গ্রামস্্র উত্তরা নদী” গ্রামের 
দুরে নদী। “মঞ্চভ্টোপবিশ আর্চণ উপর পুরো নগরস্ত” 

নগরের সমীপে । পপুর্বাতো আম” গ্রামের পূর্বধিকে। পপশ্চাৎ 

গৃহস্ত” গৃতের পাছে। হিত ও সুখযোগ-ব্যাধিতত্ত ওষধং 

পথ্য আম়ুষ£ঃ সুখকরধ্” পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ওষধ হিতকর 

এব শাধুব স্থখ্নক | সমার্থেতপ্যো হরি সর্ধবস্ত মমঃ৮ যে 

হাব মহাদেবের সমান। নির্ধীরে,_"্নরাণাং নাপিতো ধূর্ত” 
মনুষ্যের মধ্যে নাপিত চতুর । ক্দস্থানে,_ গুর-বিএ্া-তপন্থি- 

$ 



পিল 

বিভক্তি [ ৬৫৬ ] বিভত্তি 

ছর্গতানাং উপকুববীত ভিষক্ম্বভেষজৈঃ” চিকিৎসক নিজের 
ওঁষধ দ্বার! গুরু, বি প্র, তপস্বী এবং দরিদ্রদ্িগকে [ বিন! অর্থ 

গ্রহণে ] চিকিৎসা করিবেন । এখানে চিকিৎসা করিবেন এই 

ক্রিয়ায় কর্ম গুরু বিপ্র প্রভৃতির স্থানে যী বিভক্তি হইল। 
অনুক্ত কর্তার,--'শিশেঃ শয়নম্' শিশুর শয়ন। অনুক্তকর্মো_- 

'সুথস্ত হস্তা” সুখের হস্তা (নাশক )। 

পগৃহং-গন্বা” গৃহে গিয়া । *্চন্্ং দ্র ং* চক্র দেখিবার জন্ত। 

“শিশুনা জলং পীতং” শিশু জল পান করিয়াছে । “শিষ্যঃ বেদ- 

মধীতবান্” শিষ্য বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। খনর্থপ্রত্যয়,_ 

'রামেণৈতৎ স্ুকরং, রামকর্তৃক। *ময়া দুঃশাসনো! দুর্য্যোধনঃ” 

আমাকর্তুক ছুর্যোধন ছুঃশাননীয়। উপ্রত্যয়,--“পয়ঃ পিপাস্থঃ” 

দুগ্ধ বাঁ জলপানেচ্ছু । শতৃ,_প্বনং গচ্ছন্, বনে যাইতে যাইতে। 

শীলার্থ তৃণ,__ণ্ধনং দাতা” ধনদানশীল। ভবিষ্যৎ ও খণার্থ 

ণিনি,_-“খণং দায়ী” খণদানের যোগ্য । “শিবঃ কদ। হৃদাগামী” 

শিব কবে হৃত্পন্মে আগমন করিবেন । নিষেধ থাকায় ইত্যাদি 

স্থলে অনুক্তকর্তৃ ও কর্পদে ষঠী বিভক্তি হইল না। 
সপ্রমী --যেখানে অর্থাৎ যাহার সমীপে, একদেশে, ও বিষয়ে 

অথব! যাহাকে ব্যাপিয়া ক্রিয়াটী থাকে এবং যে কালে ও কাহারও 

কোন একটা ক্রিয়া কালে * সপ্তমী বিভক্তি হয়। 

উদ্াহরণ,--সমীপে,__প্গঙ্গায়াং প্রতিবসতি” গঙ্গার নিকটে 

বাস করে। একদেশ,_-পবনে ব্যাপ্রোতস্তি” বনে ব্যাপ্ত আছে 

অর্থাৎ একদেশ আছে। বিষয়ে, দুপ্ধেহভিলাষ+ ছুগ্ধ বিষয়ে 

ইচ্ছা। ব্যান্তিছগ্ধে মাধুধ্যমস্তি' ছগ্ধে মাধুর্য আছে অর্থাৎ 

হৃগ্ধের সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়াই মাধুর্য আছে। কাল,_-“শরদি 

পুষ্পস্তি সপ্তচ্ছদাঃ” ছাতিয়ান বৃক্ষ সকল শরৎকালে পুষ্পিত হয়। 

অধিকার্থক উপশব্দ এবং স্বার্থক অধিশবের প্রয়োগে সপ্তমী 

বিভক্তি হয়। ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ যে জন্য কার্য করা 

হইতেছে, তাহার হেতু যদি এ ক্রিয়ার কর্দপদের (কর্ম পদো- 

পন্থাপ্য শব্ার্থের) সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে সেই নিমিত্ত বোধক 

শৰের উত্তর সপ্তমী হয়। যেমন 'দস্তয়োহস্তি কুঞ্জরং” ছুইটী 
দাতের নিমিত্ত হস্তীকে হনন করিতেছে, এস্থলে হননক্রিয়ার 

হেতু ছুইটা দন্ত কেননা এ ছুই দাতের জঙ্যই হস্তীকে মারা 

হুইতেছে এবং সেই দাত দুইটী হাতীতেই (হননক্রিক্নার কর্ম- 

* অর্থাৎ কাহার ক্রিয়ার কালম্ব।র। অঙ্যের ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হইলে, 

যেন “বিধৌ উদ্দিতে কৃষ্ণ: গোপীভিঃ সহ রেমে" চন উঠিলে কৃষ্ণ গোগীদিগের 

সহিত ত্রীড়। করিয়াছিলেন। এনস্থলে চক্রের উদয় ত্রিপ্নার কালদ্বার! কৃষের 

রমণকিয়ার কাল নিরূপিত হওয়ার “বিধো। উদ্দিতে এখানে সপ্তমী বিভক্তি 

হইল। এরপ সজল সপ্তমী হিতজি হইলে তাহাকে 'ভাবে সপ্তমী? ঘলে। 

কার পদেই ) সংলগ্ন আছে, অতএব [ হুনন ক্রিয়ার কারণ ] দস্ত 

শব্দের উত্তর ছইটা দত্ত নিমিত্ত হওয়ায় [ছুই সংখ্যাবোধক ] 
সমীর “ওস্:- রিভক্কি বা প্রত্যয় হইল। 

স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ, ওকুতি, 
কুশল, আযুক্ত, নিপুণ ও সাধু শব এবং সুজর্থ অর্থাৎ, বারার্থ 
( যেমন ছুইবার, তিনবার বহুবার এইরূপ অর্থ ) প্রত্যয়াস্ত পদের 
যোগে ও অনাদরার্থের প্রয়োগে ( অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা অবজ্ঞ 
বুঝাইলে ) অবজ্ঞার পাত্রের উত্তর যী ও সপ্তমী এই উভর় 
ব্যক্তির প্রাপ্তি হয়। সুজর্থপ্রতায়ান্তপদ্ধের যোগে জনাদরার্থের 
প্রয়োগের যথাক্রমে উদ্াহরণ,--*দিবসন্ত দিবসে বা ছিভূর্ত.ক্তে” 
দিনে বা দিনের মধ্যে ছুইবার ভোজন করিতেছে ; এস্থলে “দ্বিঃ” 

দুইবার এই বারার্থ প্রত্যয়ান্তশব্ষের যোগ হওয়াতে কালবাচক 
দিবন শবের উত্তর যী ও সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে । পরুদতাং 

পৌরাণাং মাতরিচ রুদত্যাং রামে! জগাম* রামচন্্র মাতা এবং 

পৌরগণের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া গমন করিয়াছিলেন । 
এখানে রোদনশীলা মাতা ও রোদনকারী পৌরগণের বাক্যের 

অনাদর বোধ হওয়ায় উহাদের উত্তর যঠী ও সপ্তমী 
বিভক্তি হইল। 

তিঙ.-তিপ,তস,অস্তি, প্রভৃতি ১৮০টা প্রত্যয় বা বিভক্তি । 
ইহারা দশভাগে বিভক্ত হইয়া লট্, লোট্, লঙ, লিঙ, লুঙ, ল্ড,, 
লুট, লিট, ল্ট্ ও লোউ.; এই দশ 'ল' কার নামে কথিত 
হইয়াছে। মুতরাং প্রত্যেক "ল, কারের ভাগে ১৮টী করিয়! 
প্রত্যয় পড়িয়াছে। এই ১৮টী প্রত্যয়ের প্রথম নয়টা পরশ্মৈপদী 

ধাতুর এবং শেষ নয়টা আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়। 

এই নিমিত্ত উহারাঁও পরশ্মৈপদী ও আত্মনেপদী প্রত্যয় বলিয়া 
উক্ত হয়। এই নয় নয়টার মধ্যেও আবার তিন তিনটা করিয়া 

শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে ১ম পুরুষ, মধ্যম- 

পুরুষ ও উত্তমপুরুষ। যেমন লট. এই "ল'কারের পরন্মৈপদে,- 
তিপত তস্, অন্তি,*১ম পুরুষ) সিপ থস্, থ,- মধ্যমপুরুষ ; 

মিপ৬ বস, মস,-উত্তমপুরুষ । আত্মনেপদে,_-তে, আতে, 
অস্তে_ ১ম পুরুষ) সে, আগে, ধেব,_ মধ্যমপুরুষ , এ, বহে, 

মহে,-্উ* পু*। ( অন্যান্ত “ল”কারেরও এইরূপ বুঝিতে হইবে ) 
উক্ত প্রথম, মধ্যম ও উত্তমপুরুষের তিন তিনটা প্রত্যয় বা 

বিভক্তি আবার যথাক্রমে এক, দ্বিত্ব ও বনত্ব বা এক, ছুই ও 

বু সংখ্যার বোধক। অর্থাৎ পরস্মৈপদের ১ম পুরুষের 
গতিপ২-একত্ব বা এক সংখ্যার ) “তস্*-্দ্বিত্ব বা ছই সংখ্যার; 
অন্তি স্বত্ব বা বসংখ্যার বোধক। মধ্যমপুরুষের, 'সিপ.- 

একত্ব) থসন্দ্বিত্ব/) থ-বহুত্ব সংখ্যার। উত্তমপুরুষের,-. 

সিপ১একত্ব) বসহ্দিত্বঃ মস্-বহত্ব সংখ্যার বোধক। 
আত্মনেগদ বিষয়েও এইরুপ জানিবে,_-অর্থাৎ ১ম পুরুষের 
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তে-একত্ব; আতে-হিত্ব; অস্তে-বহত্ব সংখ্যার বোধক। 

মধামপুরুষের,-সেলএকত্বঃ আথে-হিত্ব) ধেবলবহুত্ব) 
উত্তমপুরুষের,_-এস একতব ; বহে-্দ্বিত্ব; মহেস্বহুত্ব সংখ্যার 
বোধক। অন্থান্ত "ল/কারেরও সংখা বা নচন এইরূপে নির্দেশ 
করিতে হইবে। 

সাধারণতঃ বর্তমানকালে* লট) অতীতকালে 1 লু, 

লঙ, ও লিট.) ভবিষ্যৎকালে ₹ লুট, ও ল্ট. বিভক্তি হয়। 

লিঙ, ও গোটবি।ধ এবং কাহাকে কোন কাধ্যে নিয়োগ বা 

অনুভ্ঞাদিহলে বর্তমানকালেই ব্যবহৃত হয়। আশীর্বাদস্থালে 

ধে লিও. উহ| ভবিষ্যৎকালেরই বিজ্ঞাপক। ক্রিয়ার অনম্পাত্ত 

স্থলে ল্ঙ বিভক্তি হয়। বিবি ও আশীর্বাদ স্থলে লিঙ, 
ব্যবহার হয় বলিয়া উহার! বিধালঙ, ও আশীাপাঙ. বলিয়াই 
খাত। এক্ষণে উহাদের আহ্ুপূর্বিক উদাহরণ দেওয়! 

যাইতেছে, 

লট্,__“রামো গচ্ছতি” রাম যাইতেছেন। লু. 'রামোহগ- 

মত, রাম [ অদ্য ] গমন করিয়া'ছলেন । লঙ- রামোহগচ্ছৎ্ 

রাম [ গতকল্য ] গমন কারয়াছিলেন। লিট্,-“রামো জগাম? 

গাম | বহুকাল পূর্ব্বে] গমন করিয়াছিলেন । লুট্,শ্থো 
ভাবত” আগামী কল্য হইবে। লুট্,কন্ধী ভবিষ্যতি। 

[ বহুকাল পরে] কন্ধী অবতার হ্ইবে। লিঙ৬-'যাগং 

কুর্ধযাৎ যাগ করিবে; এস্থলে বর্তমান সময়েই যাগ করিবার 

& বর্তমান কাল আবার প্রবৃত্তোপরত, জেভ্যন্ত কর্মের তাগ), বৃত্তাবিরত 

( নি্নত প্রবৃত্ত ব| সর্ব্বদ। রত), নিত্য প্রবৃত্ত (ত্রিকালাবস্থিত ) ও সামীপ্য ভেদে 

চারিগ্রকার। যথাক্রমে উদ।হরপ,-“ম।ং1 ন খাদি, মাংল খার না ঝ। খাইতেছে ন। 

অর্থাৎ পূর্বে থখইত এসন তাহ! তাগ করিয়াছে। “ইহ কুমার): ত্রীড়ন্তি' 

এখানে ঝলফের। খেলা! করে অর্থাৎ নিয়তই করে। 'পর্বতান্তিউস্ডি' পর্বত 

সমূহ রহিয়াছে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালেই আছে। 

ভূত ও ভবিষ্যৎ সাঁমীগা ভেদে মামীপ্য ছুই এরকার। ভূত মমীপা,এষেহ- 

হমাগচ্ছ।মি' এই আমি আিতেছি, এলে অব্যবহিত পুব্েই আসা হইয়।ছে 

বুঝিতে হইযে। ভবিষৎ সামীপ্য,_'এযোইহং গচ্ছ।ন' এই আমি যাচ্ছি; 

এন্লে বুঝিতে হইযে যে'ধাহবার এখনও কিছু ঘিলম্ব আছে। 

+ বর্তমান দিবসে অর্থাত প্রাতে কাধ্য ঘটন|হইলে দৈকালে তাহার প্রয়েগ 

কারণে (ফলকথা গত দিধদীয় রাত্রর শেষ ১ প্রহর, বর্তম।ন দিবলীয় |দনের 

৪ প্রহর ও রা।ত্রর প্রথম ১ প্রহর এই ছয় প্রহরের মধ্যে এরূপ ভাখে পরবন্তা 

কালে প্রয়োগ হইলে) তথায় লুঙ.; গতকগ্য সম্পাদিত কাথ্ের প্রয়োগ আদ] 

করিলে অর্থ।ৎ পূর্ব্ধাক্ত ছয় প্রহরের উদ্ধে কোন কাধ্য খন! হইলে 

তথায় লও, আর বহুকাল পুব্বের ঘণনা নব্য বণিত হলে তথ পিট বিভা 

হইবে। উদাহরণ সমুহ মুলে ব্রষ্ঠব্য। 

1 আগাম কল। যে কাব) করা হহথে ৬থায় লুট এবং ঘহদ্ধিন পরে যে কান) 

সংকটিত হইবে,তথায় ল্ট বিশুপ্তি ববহাত হহৰে। 
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ব্যবস্থা দেওয়া হইল। লোট,,_'্রীপতিং সেবতাং ভবান্” 
আপনি নারায়ণের সেবা করুন্ বা 'ত্বং গচ্ছ' তুমি যাও। 

আশীলিউং-শং তে ভূয়াৎ তোমার মঙ্গল হউক (হইবে )। 

ল্ও._“ভষান্ চেদগমিষ্যদহমপাগমিষ্যম আপনি যদি যান, তৰে 
আমিও বাইব; অর্থাৎ আপনার যাওমা না হইলে আমার 

যাওয়ার অসম্ভব, এইটাই ক্রিয়াব অনিশ্পত্তি। 

এ সকল লট, লোট, প্রভৃতি 'ল'কার বা! বিভঞ্ি, কারণান্তারে 
রে যেকালে ব্যবহৃত হইবে তাহ! বলা ধাইতেছে,_ 

লট্,_ ম্ম' এই অব্যয় শব্দের যোগ থাকিলে অত্তীতকালে। 
উদ্াহবপ -“হস্তি সম রাবণং রামঃ' রাম রাবণফে বধ করিয়া 

ছিলেন। যাবৎ ও পুর| এই ছুই অবায় শষের যোগে ভবিষ্যৎ 

কালে। উদা”_-তং যাবদ্ভক্ষয়সি অহং তাবদ্তক্ষয়িষ্যামি' 

তুমি যখন থাইাবে আমি তখন খাব । কদা ও কি এই ছু 

অবায়েব যোগে বিকল্লে ভবিষযৎকালে। “কদ! পশ্ঠামি গোবিন্দং 

কহি দ্রক্ষ্যামি শঙ্করং” কবে গোবিন্দকে দেখিতে পাইব, কবেবা 

শিবের দেখা পাইব। যাহা দ্বারা অভীষ্ট পদার্থের লাভ হইতে 

পারে তাহা দ্বারা যদি সেই পদার্থ পাওয়া যায় তবে সেইরূপ স্থলে 

বিকল্পে ভবিষ্যৎকালে। “যো ভিক্ষাং দদাতি স স্ব্গং যাস্ততি, 

যে ভিক্ষা দান করিবে সেস্বগে যাইবে । ( এস্থলে ভিক্ষাদানে 

অভীষ্ট স্বর্গের লাভ হইতেছে। কাহাকে কোন কার্যে প্রেরণ 

নিযুক্ত) বা অনুমতি করা বুঝাইলে তবিষ্যৎকালে। “গুরুশ্চেদা- 
যাস্ততি অথ ত্বং বেদমধীস্ব বয়ং তর্কমবীমহে' যদি গুরু আইসেন 
তবে তুমি বেদ অপ্যয়ন করিও, আমর! তর্ক অধ্যরন করিব। 

নিন্দা বুঝাইলে জাতু, অপি ও কথং এই তিন অবায়ের যোগে 

ভূত, 'ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালে। “অপি নিন্ম শঙ্করং” 
[ তুমি] নিশ্চয়ই শঙ্করকে নিন্দা কর। লিগ্না বুঝাইলে কিম্ 

শব্ষের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লট, হয়। 'কো ভিক্ষাং 

দদাতি' কে ভিক্ষা দিবে। 

উক্ত স্থলসমূহের মধ্যে হহস্তি” এখানে লিট, স্থানে শট, 
বিভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ এখানে কালের ঘটন1 অনুসারে লিট, 

বিভন্তি হওয়।ই উচিত ছিল, কিন্তু 'স্ম' এর যোগ থাকায় বিশেষ 

সুত্রে বাধিত হইয়া লট. হইয়াছে মার, তাবে অর্থ বোধকালে 

উহা অতীতেরই অর্থ প্রকাশ কগিবে, বর্তমানের অর্থ গ্রকাণ 

করিবে না। পরবস্তী দৃষ্টান্ত সমূহের সন্বন্ধেও এরূপ জানিবেঃ 

জর্থাৎ “যাবদ ভক্ষরপি”, “কণা পশ্ঠা।ম+» “িক্ষাং দদতি', “বেদ- 

মবীস্ব, 'তর্কমধীমহে? গুভৃতি স্থলেও লটের ( বর্তমানের ) অর্থ 

গ্রকাশ না কগিয়। ল্টের ( ভবিব্যৎকামের ) অর্থই গ্রকাশ 

কৃরিবে। আর এনন্দসি” এইস্কলে লট. বিভক্তি ধীকিলেও উহা- 

দ্বারা) নিন্ম! করিয়াছ, নিন্দ| করিতেছ ও গিন্দা কাঁরিবে এইরূপ 

ঞ্ 



তিন কালে অর্থই প্রকাশ পাইবে। লিও প্রসৃতি স্থলেও 

এইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যে যে স্থলে “ল'কারের এই ব্যতি- 

ক্রম দ্বারা কালের ( ভূতভবিষ্যদাদির ) ব্যতিক্রম দেখ! যাইবে 

সেই সেই স্থলেই এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। 

লিউ,_-কথং? ও বিতক্তান্ত কিম্ শব্ষের যোগে ত্রিকালে 

“কথং শস্তুং নিদ্দেঃ' কেন শস্তৃকে নিন্দা কর। “কো ঈশ্বরং নিন্োত। 

কে ঈশ্বরকে নিন্দা.করে । যেস্থলে ক্ষমা ও শ্রদ্ধার অভাব বুঝাইবে 

তথায়ও ত্রিকালে। নন শ্রন্ধধে মর্ষয়েহহং গর্হেতাজং যত্তণচ নঃ? 

সেহারকে নিন্টা করে বলিয়। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা এবং ক্ষমা 

করি না। প্রদুইএর অভাবার্থে জাতু, যদ্, যদা, যদি প্রস্তুতির 

এবং নিন্দা ও আশ্চর্য্যার্থ গম্যমানে যচ্চ ও ষঞ্র এই সকল অব্যয় 

শব্দের যোগে সর্বকালে লিও হয়। “ন মর্যয়ে শ্রদ্দধে নো জাতু 

নিন্দেৎ জনাদিনং যচ্চ নিন্দে বিভূং গর্হে চিতরংশ্রদ্ধাং ন মর্ষয়ে।” 

সর্বব্যাপী জনার্দনকে যদি কেহ কধাচিৎ নিন্দা করে, তাহ। আমি 

আশ্র্ধ্য অর্থাৎ উপহাসাম্পদ বিবেচন! করি এবং নিন্দাকারককে 

ক্ষমা ন! করিয়। যথোচিত তিরস্কার করি। অতিশয়াথক অপি 

ও উত এই ছুই অব্যয়ের যোগে সদাকালে। "শত্ভুরুত হঃখং 

জয়ে” শত্তু দুঃখনাশে অতিশয় যোগ্য । বলপুর্বক পোষনাশের 

যোগ্যতার্থে তিনকালেই লিও. হয়। “জগন্নাথ মহাপাতক" 

পঞ্চমপি হিংস্তাৎ* জগন্নাথ বলপূর্বক পঞ্চমহাপাতক নাশে 

সমর্থ । এ্ররূপ দোষনাশের যোগ্যতায় শ্রদ্ধার্থের োগ থাকিলে 

বিকল্পে হয়, কিন্তু যৎশৰের প্রয়োগে হয় না। “আ্দ্দধেহজং ভগেঃ 

প্রাণৈঃ* তুমি প্রাণের সহিত কৃষ্ণভজনা কর বলিয়৷ তোমাকে 

যার পর নাই শ্রদ্ধা করি। ক্রিয়াছয়ের কাধ্যকারণভাব লক্ষিত 

হইলে উভয়ক্রিয়ান্ম তবিষ্যৎকালে বিকল্পে লিও, হয়। “শং 

যায়াচ্গেবরমেদীশং” যদি ঈশ্বরকে নমস্কার কর তবে নিশ্চয়ই মঙ্গল 

হইবে । এখানে ঈশ্বরকে নমস্কার, কারণ এবং মঙ্গল হওয়া, 

কাধ্য ; ইহাই ক্রিয়াদ্ধয়ের কাধ্যকারণ ভাব। 

ইচ্ছার প্রকাশ বুধাইলে সর্বকালে লিও, হয়, কিন্তু কচ্চিৎ 

শব্দের যোগে হয় না। পকামং ভজেৎ ভবান্ ভরং” আপানি 

ইচ্ছানুসারে মহাদেবকে ভক্গনা করিবেন অথাৎ আপনার যে 

তাবে ইচ্ছা হয় সেইরূপে ভজনা করিবেন। ইচ্ছার্থধাতুর 

প্রয়োগেও হয় জানিতে হইবে। “ইচ্ছামি সর্বং সেখেত” হগামি 

ইচ্ছা করি মহাদেবকে ভজমা করুন্। 

“নিন্দেঃ। নিদ্দেৎ। “গর্ত, জিয়েখ। পহিংস্তাৎ। “ভিজে? 

“্যায়াৎ, 'নমেৎ এই সকল স্থলে লিও হইয়াছে। 

লোট্,_ইচ্ছার্থধাতুর প্রয়োগে । "ইচ্ছামি শ্ীপতিং ভবান্ 

সেবতাং যন্ুতঃ শুচিঃ, আপনি শুদ্ধশান্ত হুইয়। নারায়ণের সেবা 

করুন হাই আমার ইচ্ছা। সমর্থ এবং আশীর্বাদ বুধাইলে 

শপ শশী শ্পীশিশী্ীটী শী 
স্পা 

তথায় লোট, বিভক্তি হয়। দিন্ধুমপি শোষয়াণি” আমি সমুদ্র 

প্য্স্ত শোষণেও সমর্থ । “জীবতু ভনান্ড আপনি বাচিয়া 

থাকুন। পৌনঃপুন্ত এবং অতিশয়ার্থ বুঝাইলে সর্বধাতুর উত্তর 

সর্বকালে সর্ধপুরুষে ও সর্ববিভক্তির স্থানে অর্থাৎ পৃর্বোক্ধ 

১৮০টা ত্যাদিবিভক্তির স্থানে লোটের “হি, “ত” ( পরশ্রৈপদের 

মধামপু* ১ব০ ও বছব" ) এবং ্য” বং ( আয্মনে মধ্যপু" 

১ব ও বহ্বণ ) এই চারিটী বিভক্তি হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে 

বিশেষ এই যে পরশ্মৈপদীধাতুর উত্তর “হিঃ “ত” এবং আত্মনেপদী 

ধাতুর উত্তর “স্ব বং প্রযুক্ত হইবে। যেমন “মুহুতৃশিং বা 

লুনীহি' এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে বা 

তাহারা, তুমি বা তোমরা, আমি বা আমর1, অত্যন্ত ছেদন 

করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে; করিয়াছ, করিতেছ ও 

করিবা; করিয়াছি, করিতেছি ও করিব। পনুনীত, লুনীঘ ও 

লুনীধব্ং” বলিলেও অবিকল এ রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। "লু: 

ধাতু উভয়পদী বলিয়াই এখানে উহার উত্তর ৪টা প্রত্যয়ের 

সম্ভব হইল। 

"সেবতাং “শোষয়াণি” 'জীবতু” “লুনীহি' “লুনীত্” “লুনীঘ' 

লুনীধবং' এই ক্রিয়াপদ গুলিতে লোট, বিভক্তি হইয়াছে । 

লুউ»__সর্বকালে, “মাম্ম” শবধের যোগে নিত্য এবং “মা” 

যোগে বিকল্লে। “মাম্ম ভূৎ্ শোকঃ, শোক হয় নাই, হবে না 

ও হইতেছে না । “মা বিরংসীৎ সথখং? সখের বিরাম হয় নাই, 

হইবে না ও হইতেছে না। বিকল্পপক্ষে “মা বিরমতু” “মা 

বিরংস্তি” | 

“ভূ (প্রকুতপদ অভূৎ মাম্মযোগে অকারলোপ), “কিরংসীৎ' 

এই ছুহটামাত্র লুঙের স্থল। 

লঙ৬'মোন্ম। যোগে সদাকালে। 'মাম্ম তবন্দ,২খং+ ছুঃথ 

হয় নাই, হবে না ও হহতেছে না । এখানে পূর্বেোক্তরূপ আকার 

লোপ হইয়া 'ভবৎ, এইরূপ লঙ.বিভগু 7স্ত পদ রহিয়াছে । 

ল্ট.,__আশ্চধ্য বুঝাইলে ভিন্ন শব্ষের যোগে সকল 

কালে। “অন্ধঃ কুষ্ণং দ্রঙ্গ্যাতি? চিত্রং নাম” অন্ধ কৃষ্ণকে 

দেখিবে? সম্ভবতঃ এটী নিতান্ত আশ্চম্য। বিভক্ত্যন্ত 'কিম্ 

শবের এবং কিং শবের পর কিল (কিং কিল) ও আস্তিঃ ভবতি 

প্রভৃতি শব্দের যোগে শ্রদ্ধা ও ক্ষমার অভাৰ বুঝাইলে সর্বকালে। 

পত্বং কিংকিল হৃধীকেণং নিন্িষ)সি ন মংস্তসে। মহাদেবং চান্তি 

নাম শ্রদ্দধে নে। ন মর্ষয়ে? তুমি হধীকেশকে নিশ্চয়ই নিন্দা কর 

এবং সম্ভবতঃ মহাদেবকে মান না, এজন্ত তোমাকে আমি শ্রদ্ধা 

ও ক্ষমা করি না। ল্মরণার্থ ধাতুর প্রয়োগে যদি য্শব্দের যোগ 

ন1 থাকে তবে অতীতকালে লট. বিভক্তি হয়। কিন্তু যেখানে 

যৎশন্বের যোগ থাকিবে তথায় ল্টের অপ্রাপ্তিপক্ষে লঙ্ই হইকে 



বিভয় 

লিট,বা লু হইবে না এই নিক্ম। প্ত্ং ঈশং ম্মরসি এনং 

নংস্তলি চ' তুমি ঈশ্বরকে শ্মরণ ও নমস্কার করিতেছ। ন্মরণীয় 

বিষয় যদি বহু হয় তাহা হইলে বিকল্পে হইবে। যেমন "ত্বং 

ঈম্পনং যত দ্রক্ষ্যতি স্তোব্যতে চ তত্দয়ং শ্মরূসি” তুমি মহাদেবকে 
যে দেখিয়াছ এবং স্তৰ করিয়াছ সেই ছুইটা ম্মরণ করিতেছ । 

দ্রক্ষ্যতি' 'নিন্দিষ্যসি” “মংশ্তসে+ “নংস্তসি “স্তোষ্যতে” এই 

এই কয়েকটা ল্ট, বিভক্তযন্তপদ। 
তিও.প্রত্যয়ান্ত প্ৰগুলির নাম ক্রিয়াপদ ; এই তিউন্ত বা 

ক্রিয়াপদসমূহ দ্বারা কাপ্কের নির্ণয় হয়। তিওভ্তপদ বা ক্রিয়া- 

ধাত্বর্থ অর্থাৎ মুলধাতু তিঙের সহিত যুক্ত হইয়া মে প্রককষ্ট অর্থ 

প্রকাশ করে তাহার নাম ক্রিয়া বা ধাত্বর্থ। তিঙ, ধাতুর সহিত 

যুক্ত হইয়া যেরূপে প্রকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাহা কথিত 

হইতেছে, যেমন গম্ ধাতু-যাওয়া ; দা-দান করা) হন_ 

বধকর! ; ইহাদের উত্তর যথা ঞ্মে লুউ. লঙ.ও লিটু বিভক্তির 

১ম পুরুষের ১ বচলের প্রত্যয় অর্থাৎ গম-দিপ ( লু) দা 

দিপ্ (লঙ.); এবং হন্-ণল্( লিট.) এইবপে প্রত্যয় করিলে, 

[ ৬৫৯ ] বিভাগ 

বিভরট্র, রাজভেদ। ( তারনাথ ) বিভরত পাঠাস্তর। 
বিভব (পুং) ১ ধন। (মনত 9৩৪ )২ মোক্ষ। ৩ তীশ্বধ্য। 

(ভাগবত ৭৮৩৫ ) 

৪ প্রভবাদি ষষ্টিনংবৎসরান্তর্গত ৩৬শ বর্ষ। এই বর্ষে 

স্ুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, সকলে ব্যাধিমু প্র, মানবগণ প্রশান্ত, 

বসুন্ধরা বহুশন্তশালী, এবং সকলে হষ্ট ও তুষ্ট হয়। 

পনুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সর্ব ব্যাধিবিবঞ্জিতাঃ | 

ভ গ্রশাস্তা মানবাস্তত্র বহুশশ্া বসুন্ধরা | 

হষ্টা তুষ্টা জনাঃ সর্ধ্ব বিভবে চ বরাননে ॥” 
(জ্যোতিস্তত্বধূত ভবিষ্যপু* ) 

৫ দ্রব্য, বিষয়। ৬ ওঁদার্ধ্য। ৭ সংসার হইতে বিমুক্তি। 

৮ সহাদ্রিবর্মিত বাক্পতিরাজের পুর, পরে ইনিও রাজা হন। 

বিভবমদ (পুং) ধনমদ, ধনের অহঙ্কার। 

বিভবব€ু (ত্রি) এশ্বধ্যশালী। 

| বিভস্মন, (ত্রি) ভম্মহীন। “পুঝোডাশ বিভন্মন্গ | 

( কাত্যায়নশো” ভাষ্য ) 

যথাক্রমে “অগমৎ্ "অদদৎ, ও “জঘান' এই তিনটী পদ | বিভা! (ত্রি) ১কিরণ। ২ প্রকাশক। 

হইবে, তন্মধ্যে অগমৎ-গমনাশ্রয়ী একটা লোক অর্থাৎ, 

অতএব এখানে কোন একটী লোঁকে গমন করিয়াছিল। 

ধাতু দ্বারা গমন ক্রিয়া এবং প্রত্যয় বা বিভক্তি দ্বারা 

ংখ্য। ( একএ্চন), অভীতকাল ও ক্রিয়াকারীর (গমনকারীর ) 

বোধ হইতেছে ।  "্অদদৎ। “জঘান' এবং ভন্যান্ত ক্রিয়াপদ 

স্থলেও এইন্ধপে অর্থের উপলব্ধি করিতে হইবে। 

৩ রচনা । ৪ ভঙ্গী। ৫ উভয়ের অদ্ধোদাহরণ। 

শক্রিয়তে চে সাধু বিভক্তি চিন্তা 

ব্ক্তিস্তদা সা প্রবমাভিধেয়া ।” নৈষধ ৩২৩) 

ভক্ত তত্রি) বি-ভজ-তৃচ,। বিভাগকাবী। 

৮ পীর্ষেবি বভাজা বিভক্ত1” (খাক্ ৭১৮২৪ ) 

বিভগ্ন (তরি) ১ বিভিন্ন । ২ খণ্ড খণ্ড হওয়া । 

বিভঙ্গ (পুং) ১ বিশ্াপ। ২ ভাঙ্গিয়া যাওয়া । ৩ বিভাগ। 

৪ থামা, বাঁধা । ৫ ভ্রভঙ্গী। ৬ মুখভাব। 

বিভঙ্গিন্ (ব্রি) তরঙ্গীয়িত। ঢেউ খেলান। 

বিভজ (ক্লী) কালপরিমাণতেদ। 

বিভজনীয় (ব্রি) ১ বিভাজ্য । বিভাগযোগ্য। ২ ভজনাহ। 

বিভজ্য (তরি) ৯ বিভাগঘোগ্য। ২ ভঞ্জনারহ। 

বিভজ্যবাদিন্ (তরি) বৌদ্ধসন্প্রলয়ভেদ | 

বিভগ্নু (বি) ১ ভঙ্গপ্রাণ। ২ ভঞ্জনশীল। 

বিভগুক, খধিভেদ। [ বিভাঁওক দেখ। ] 

বিভয় (লী) ১ নির্ভয়। ২ বিশেষরূপ ভয়। 

“্যহ্ষ ওচ্ছঃ প্রথন! বিভানাম্” € খক ১০1৫৫।৪) 

“বিভানাং বিভাসকানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাম” (সায়ণ) 

(স্ত্রী) বি-ভা-কিপ্ | ৩ আলোক । ৪ প্রকাশ । ৫ শোঁভা। 

*কমলেব মতির্মতিরিব কমলা তঙ্গরিব বিভা বিভেব তন্ুঃ ৮ 

(সাহিত্য ১০৬৬৭) 

বিভীকর €পুং) বি-ভা-কৃ-ট (দিব! বিভা নিশেতি। পা ৩২২১) 

১ হুর্যা। ২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। ৩ চিত্রকবৃক্ষ। ৪ আগ্র। 

৫ বাঁজা। (ত্রি) ৬ গ্রকাশশীল। 

' বিভাকর আচাষ্য, প্র্নকৌমুদী নারী জ্যোতিগ্র্থ-রচয়িতা । 

বিভাকর বন্দণ, একজন প্রাচীন কবি। 

বিভাকর শর্মন ১ একজন প্রাচীন কবি। 

বিভাগ (পুং) বি-ভজ-বঞ২। ১ ভাগ, অংশ। ২ দাঁয় ব| 

পৈতৃক সম্পত্তির অংশ, বিশেষরূপে ভাগ বা স্বত্বজ্ঞাপনকে 

বিভাগ বলে। 

“একদেশোপাত্স্তৈব ভূহিরণ্যাদাবুৎপর্স্ত স্বত্বশ্ত বিনিগমা- 
প্রমাণাভাবেন বৈশেধিকব্যবহারানহ্তয়া অব্যবস্থিতশ্ত গুটিকা- 

পাতাদিন! ব্যঞ্জনং বিভাগঃ। বিশেষেণ ভজনং স্বত্বজ্ঞাপনং ঝ! 

বিভাগঃ 1৮ (দায়ভাগ ) 

ভূহিরণ্যাদিতে অর্থাৎ ভূমি 'ও হিরণ্য (স্বর্ণ) গ্রতৃতি স্থাবরা- 

স্থাবর সম্পত্তিতে উৎপন্ন স্বস্বের কোন এক পক্ষের পাওন। বিষয়ে 

বিনিগমনা প্রমাণাভাবে অর্থাৎ একতরপক্ষপাতি- প্রমাণের 

অভাবে বৈশেধিক নিয়মে এ সম্পত্তি মির অনুপযুক্ত 



রি এ... ৫ এ সত সপ,» পে 

হওয়ায় এবং এতৎসম্বন্ধে এতদ্যতীত ( বৈশেষিকমত ভিন্ন ) অন্ধ 

কোনরূপ স্থব্যবস্থার্দি না থ|কায়, গুটিকাপাতাদি দ্বারা যে এ 

স্বত্ব নিরূপণ করা হয়, তাহারই নাম বিভাগ । অভিজ্ঞতার 

সহিত বিশেষ বিবেচনা পূর্বক স্বত্বা্দির অংশ নিরূপণকে অথবা 

যাহাতে বিশেষরূপে প্বত্বাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে 

বিভাগ বলে। 

নারদ বলেন,_-কোন সম্পত্তি হইতে পূর্বস্থামীর স্বত্ব উপরত 

হইলে অর্থাৎ কাহার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তর্দীয় অতিরুরবন্তী 

উত্তর।বিকারিগণের মধো শান্তর বা প্রমাণান্ুসারে নৈকট্য সম্বপ্ধ 

নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে, দেশপ্রথান্ুযায়ী নিয়মে গুটিকাপাতাদি 

দ্বারা যে, এ কল সম্পত্তির স্বত্ব নির্ণয় করা হয়, তাহার নাম 

বভাগ। 

“পূর্বন্বামি ৰত্বোপরমে সন্বদ্ধাবিশেষাত্ সন্বদ্ধিনাং সর্বধন: 

প্রশ্থতন্ত প্বত্বস্ত গুটিকাপাতাদিনা প্রাদদেশিকশ্বত্বব্যবস্থ'পনং 

বিভাগঃ |” (নারদবচন ) 

ধ্শাস্ত্রনিবন্ধ সমূহে সম্পত্তিবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা 

পেঁথা যায় _ 

পিতার নিজ অর্জিত ধনে যখন তাহার ইচ্ছা হয়, তখনই 

বিভাগ চলিতে পারে। কিন্তু পিতামহধনে মাতার রঙ্জোনিবৃত্তি 

হইলে পিতার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই বিভাগকাল। 

মাতাঁপৰে এখানে বিমাত।কেও বুঝাইবে । কেন না বিমাতার 
গর্ভেও পিতার অন্ত পুত্র জন্মিতে পারে । বস্ততঃ মাত ও বিমা- 

তার রজোনিবৃত্তির পর কিংবা ছাদের রজোনিবৃত্তির পূর্ে 
পিতার রতিশক্তি নিবৃত্তি হইলে যদি পিতার ইচ্ছ হয়, তবে 

তদিচ্ছাকালই বিভাগকাল। পিতৃকর্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভা- 

গের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিবে। 

পিতার স্বোপার্জিত ধনের বিভাগ তাহার ইচ্ছানুসারে হইবে। 

স্বোপ।জ্জিত ধন পিতা যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেনঃ 

অস্ত্েক, দুই ভাগ, কিংবা! তিন ভাগ, সে সকলই শান্ত্রসম্মত; কিন্ত 
টপতামহ ধনপদ্বদ্ধে এমত নয়। সোপাঞ্জিত ধন হইতে পিত! 

কোন পুত্রকে গ্রণী বলিয়া সম্মানার্থ অথবা অযোগ্য ধলিয়া কুপাতে 

কিংব! তরু বলিয়া ভক্তবৎমলতাছেতু আধক দানেচ্ছু হইয়া 

ন্নাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্মসঙ্নত হইবে। কিন্তু এরূপ 

ভুক্তত্বা্দির কোন কারণ ন| থাকিলে পিতা স্বোপার্জিত ধনের 

ন্যুনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্মনঙ্গত হইবে না। কিন্ত 

পৃর্বোক্ত কারণে নুনাধিক বিভাগ করা শান্ত্রসম্মত। অত্যন্ত 
ব্যাধি ও ক্রোধাদি জন্য আকুলচিত্ততায় কিংবা কামাদি নিষয়ে 
অত্যন্ত আলসক্তচিত্তহেতু পিত| যদি এক পুত্রকে অধিক কিংব! অল্প 

ভাগ দেন। অথমা কিছু না দেন, ওবে সে বিভাগ সিদ্ধ হয় না। 
(. 

] বিভাগ 

সস কনে রি ১১১ ০ িউিউিউিিউউিউউউসিটিসিউউিি 

৫০ ২৯ ৩৯ ৮ শী আপ 

পিতা যদি পুত্রের ভক্তিহেতু ন্যনাধিক ভাগ দেন, তবে সে 
বিভাগ ধর্মসঙ্গত এবং শান্্রসিন্ধ। পিতা যদি রোগার্দিতে আকুল- 

চিত্ত হইয়া নযুনাধিক বিভাগ করেন অথবা কোন পুত্রকে একে- 

বারেই ভাগ না দেন, তবে মেবিভাগ অসিন্ধ। কিন্তু যদি 

ভন্তত্বাদি কারণ বিনা ও ব্যাধ্যাদিজন্য অস্থিরচিত্ততা বিনা 

কেবল নিষ্জ ইচ্ছায় ন্যনাধিক বিভাগ দেন, তবে তাহা ধর্ম্সন্র্ত 

নয়, কিন্তু পিদ্ধ। যদি পুত্রের একসময়ে বিভাগ প্রার্থনা 

করে, তবে ভক্তত্বার্দি কারণে পিতা অনমান ভাগ করি- 

বেন না। 

পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পড়ীদিগকেও 

সমান তাঁগ দিতে হইবে। ভর্তী প্রতি স্ত্রীধন ন! দিয়া থাকিলে 

(স্ত্রীদিগকে ) সমান অংশ দেওয়া উচিত। যাহা্দিগকে জ্ীধন 

দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সমান ধন অপুত্র! পত্বীদিগকে পিতা 

দিবেন। তাদৃশ স্ত্রীন ন1 থাকিলে তাহাদিগকে পুত্রসমভাগ 
দেওয়া কর্তব্য। পরস্ত পুত্রদ্দিগকে নুন দিয় স্বয়ং অধিক 

লইলে (পুত্রহীন1 ) পত্রীকে নিজ অংশ হইতে সমভাগ দেওয়া 

কর্তব্য। যদি স্ত্রীধন দেওয়া হংয়া থাকে, তবে তাহার অদ্ধেক 

দিলেই চপিবে। 

ভাধ্যা মাতার লব্ধ অংশ যদি ভোগদ্বার| ক্ষয় পায়, তবে 

স্রীপত্যাদি হহতে পুনর্বার জীবিকা পাইতে পারেন, যেহেতু 
তাহারা অবশ্য পোষ্য। | 

তবে যদ্দি উহার্দিগের ভোগাবশিষ্ট থাকে, পরস্ত পতির ধন 

ভোগে ক্ষয় পায়, তবে যেমত পুত্রাদির নিকট হইতে লইতে 

পারেন, সেইরূপ পতি ভাধ্যাদির নিকট হইতেও পুনগ্রহণ 

করিতে পারেন, যেহেতু উভয়েই এক কারণ বি্যমান। 

পড়ী বিভাগপ্রাপ্ত ধন ন্যায্য কারণ রিনা দান বা বিক্রয় 
করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারেন না। এ ধন যাবজ্জীবন ক্ষান্ত! 

হইয়! ভোগ করিবেন, তাথার পর পূর্বস্বামীর উত্তরাধি- 
কারীরা ভোগাবাশষ্ট ধন পাইবে। 

যেধন আদৌ পিতৃকর্তুক উপার্জিত হয়, তাহাই তাহার 
প্ররূত স্বোপাঞ্জিত। গিতামহের যে ধন হৃত হইলে পর পিতা 

শমাদি করিয়। পুনকুদ্ধার করেন, তাহা তিনি ম্বোপাজ্জিতবৎ 

র্যবহার করিতে পারেন। পূর্বন্ৃত ভূমি একজন শ্রমে উদ্ধার 

করিবে, তাহাকে চারি অংশের একাংশ দিয়া অগ্তে স্ব স্ব ভাগ 

রলইবে। পৈতামহস্থারর সম্পত্তি থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ 

ধনে স্বোপাক্ছিতের স্তায় পিতাই প্রভু, তিনিই ননাধিক বিভাগ 
করিতে পাগেন। 

পিত| নিজ পিত| হইতে নব্বন্জন্ত যে ভূমি, নিবন্ধ ও প্রবা 

প্রা হন, তাহা ব্যবহারে পৈত়ামহ্ ধন মধ্যে গণ্য। যেহেতু 
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তাহাতে স্বোপাঞ্জিতের মত পিতার প্রভুত্ব 

ক্রমাগত পৈতামহ ধনের স্ায় ব্যবহাধ্য | 

মাতামহাদির মরণে যে ধন অর্শে, তাহা স্বোপার্জিতের স্তায় 
ব্যবহাঁর কর! যাইতে পারে। 

পিতামহের ধন পিতা বিভাগ করিলে, নিজে দুই অংশ লটয়। 
পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন। ক্রমাগত ধন হইতে পি 

ছুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। তরদধিক ইচ্ছা করিলেও লইতে 

পারিবেন না। পূর্বোক্ত গুণবত্াদি কারণে ও ভূমিনিবন্ধ বা 
দ্বিপদ রূপ পৈত্বাণহ ধনের নুনাধিক বিভাগ দিতে পিতাব 
ক্ষমতা নাই। 

পিতা পুত্রকে যেমন তদ্যোগ্যাংশ দিবেন, তেমনি পিতুশীন 

পৌত্রকে এবং পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্রকে তন্তৎ পিতৃপি৩।মহ 
যোগ্যাংশ দিবেন। 

পুত্রাঞ্জিত ধনেও পিতার ছুই ভাগ । পিতুদ্রব্যের উপঘান্ডে 

পুত্রের উপার্জিত ধনে পিতার অর্ধেক, তদজ্জ্বক পুত্রের দুঈ অংশ 

এবং আব আর পুত্রের এক এক অংশ। পিতৃদ্রব্যের উপঘাত 

বিনা অক্ষ্িত ধনে পিতার ছুই অংশ, অজ্জকপুত্রেরও তৎ্সমান, 

আর আর পুত্রের অংশ নাই। অথবা বিদ্যাদি গুণযুক্ত পিতা 
অদ্ধেক লইবেন। বিষ্কাবিহীন (পিতা কেবল জনকতা! হেতুই 
ছুই অংশ পাইবেন । 

যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ভ্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জন 

করে, তবে তাহাতে পিতার ছুই অংশ প্রাপ্য, এবং এ পুত্রদয়ের 

এক এক অংশ। যর্দি কেহ ভ্রাতার ধনে এবং নিজ শ্রমে ও 

ধনে উপাজ্জন করে, তবে তদজ্জরকের ছুই অংশ প্রাপ্য, পিতাব 
তুই অংশ এবং ধনদাতার একাংশ। উভয়াবস্থাতেই আর আর 

দাতার অংশ নাই। 

ষে পৌব্রের পিতা জীবিত তদর্জ্জিত ধন পিতামহ লইবেন না, 

কিন্ত পিতাই লইবেন। 
পিতামহধনের উপঘাতে অজ্জিত হইলে ( উপঘাতিত ) 

শাস্ত্রানথসারে পিতামহ একাংশ লইবেন । মাতামহের ধনোপঘাতে 

দৌহিত্র উপার্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ 

লইবেন, মাতুলার্দি অংশ পাইবেন না। যদি মাতামহ ধনের 

উপথাত বিন! দৌহিত্র উপাজ্জন করে,তবে মাতামহ তাহার অংশ 

পাইবেন না। 

মরণপাতিত্ব বা উপরতত্পৃহাদ্বারা কিম্বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগে 

পিতার স্বত্ব ধংস হইলে অথঝ স্বত্ব থাকিতেও তাহার ইচ্ছা 
হইলে ( পিতৃধন ) বিভাগে পুত্রদ্দের আধিকার জন্মে, অতএব 

তদদবধি ভ্রাতুবিভাগকাল। তথাপি মাতা বিদ্যমানে বিভাগ 

ধর্ম্য নয় তর্থাৎ ধর্মমত; সিদ্ধ নয়, কিন্ত ব্যবহারে সিদ্ধ। 
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নাই। যে ধন 

-_ াঁিোাশিশাশাাীাীীাাাশীটিট টা ্্াশীশীশ টিলা এশা শশী শা শা িশীশী্াপশাীস্পাশাীশপিসপিপিীিীসিসীসী পেস শশী িতাি্পীশ্ীশী 

পিতামাতা বাচিয়া থাকিতে পুত্রদের একত্র থাকাই উচিত। 
পিতামাতার অবিগ্যমানে পৃথক্ হইলে ধর্মবৃদ্ধি হয়। (ব্যাস) 
পিতামাতার উদ্ধ গমন হুইলে, পুত্রেরা জুয়া পৈতৃক ধন ভাগ 
করিয়া লইবে, যেহেতু তাহারা বাচিয়া থাকিতে পুত্রের প্রভু 
নয়। (মন্থু) তথাপি-মাতার অনুমতিতে বিভাগ করিলে ধন্খ্য। 

ভগিনীদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইবে। 

পিতা কন্মাক্ষম হইলে পুত্রের! বিভাগ কবিতে স্বাধীন হয়, 
কেনন হারীত কহেন -পিতা জীবিত থাকিতে ধন গ্রহণ ও ব্যয় 

এবং বন্ধকবিষয়ে পুত্রের! স্বাধীন নয়, কিন্তু পিতা গরাগ্রস্ত বা 
প্রবাসস্থ অথবা পীড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুর বিষয় চিন্তা করিবেন।' 
শঙ্খলিখিত সুব্যন্ত ন্ূপে কহিয়াছেন--পিতা অশক্ত হইলে 
জোষ্ঠ (পুত্র) বিষয়কাধ্য নির্বাই করিবেন, অথবা কাধ্যঙ্জ 
অনগ্র ভ্রাতা তদনুমতিতে ততৎকাধ্য কবিবেন, কিন্ত পিতা বৃদ্ধ, 

বিপবীত্তচিত্ত, অথব! দীর্ঘ রোগী হইলেও তাহার হচ্ছা না হইলে 
বিভাগ হয় না। চ্যেষ্টই পিতার গ্রাম আর আর ভাতার বিষস়্ 

রক্ষা করুন, (কেননা) পগিবারেব পালন ধনমূলক, পিওা 

থাকিতে তাহারা স্বাধীন নয়, মাত! থাকিতেও নয়।, এই 

বচনে পিতা কম্মাক্ষম অথবা দার্ঘগোণী হইলেও বিভাগ নিষিদ্ধ। 
জোষ্ঠ পুত্রই বিষয় দেখিবেন, অথবা তৎকনিষ্ঠ কাধ্যজ্ঞ হইলে 
তিনিই তাহা করিবেন। অতএব পিতার ইচ্ছা না হইলে 
বিভাগ হইবে না” ইহা কথিত হওয়াতে পিতা কন্মাঞ্চম হইলে 

যে ধন বিভাগ হইবে, ইহা ভ্রান্তিবশতঃ লিখিত হইয়াছে। 

সবর্ণ ত্রীতাদের বিভাগ উদ্ধারপূর্্বক বা সমান এই ছুই 

প্রকার কথিত হইয়াছে । 

মন্ুর মতে, “বিংশোদ্ধার এবং সকল দ্রবোর মধ্যে যাহা শেষ্ঠ 

তাহা জ্যেষ্টের, তাহার অদ্ধেক মধ্যানেব, এপং ভৃতীয়াংশ অর্থাৎ 
অগ্বীতি ভাগের এক ভাগ কনিষের। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ 
যথাকথিতন্নপে লইবে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন অপর ভ্রাতারা, 

মধ্যমন্ূপ উদ্ধাব পাইবেন। সকল কপ ধনের শেঠ যাহ! 

এবং উত্কুষ্টু যে সকল দ্রব্য তাহা ও গবাদি পশ্চর দশের 

মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠ লইবেন। যে ভ্রাতারা স্ব স্ব 

কর্তব্য কন্মনে পারগ তাহার মধ্যে দশ বন্ত্ হইতে শ্রেষ্ঠোদ্ধার 

নাই, কেবল মানবদ্ধনার্থ জ্যেষ্ঠকে কিঞিৎ দিতে হইবে। যদ্দি 
উদ্ধার উদ্ধত না হয়,তবে এইরূপে তাহাদের অংশ করন] হইবে। 

জ্যেষ্ঠ পুত্র ছুই ভাগ ও তত্পরজ দেড় ভাগ লইবে, কনিষ্টেরা 

প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে, ইহাই ধর্শশান্তরীয় ব্যবস্থা । জ্যোষ্টা- 

' স্্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিলে এবং কনিষ্ঠার গর্ভে জ্যেষ্ঠ পৃত্র 

১৬৩৬ 

হইলে সেস্থলে কি প্রকার বিভাগ হইবে এমগ্ড সংশয় যদি 

হয়, জ্যেষ্ঠ এক বৃষভ উদ্ধার করিয়! লইবে, স্ব ঞ্ৰ মাতৃক্রমে 
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তাহা হইতে নূন ভ্রাতারা অপর অশ্রেষ্ঠ যে বৃষ তাহ! লইবে। 
ক্রোষ্টন্্রীর গর্ভঙ্গ জ্যোষ্টপুর এক বৃষ ও পধ্দশ গবী লইবে, 
জনন্তর অবশিষ্ট পুত্রের স্ব স্ব মাতৃক্রমে লইবে। 

মনু ও বৃহস্পতি বলেন-_ছিঙ্গাতিদের যে সকল পুত্র সবর্ণার 

গর্ভগত তন্মধ্যে আর আর ভ্রাতার| জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার দিয়! সমান 

ভাগ লইবে। 

বৃহস্পতির মতে,--'দায়।দদিগের মধ্যে ছই প্রকার বিভাগ 
ফথিত হইয়াছে । এক বয়োজো্টক্রমে অন্ত সমঅংশ বল্পন!। 

জন্ম, বিষ্তা ও গুণে যে জ্যেষ্ঠ সে দায়নূপ ধনের ছুই অংশ পাইবে। 

আর আর ত্রাতারা সমান ভাগী। জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতৃতুল্য।, 
বশিষ্ঠ বলেন যে, 'ভ্রাতৃগণের মধ্যে দায়ের ছুই অংশ এবং 

গোরু ও অশ্থের দশকের মধো এক জ্যেষ্ঠ লইবেন। ছাগল 

ভেড়া ও এক গৃহ কনিষ্ঠের এবং কৃষ্ণলৌহ ও গৃছের উপ- 

করণ ঝা দ্রব্যাদি মধ্যমেব 1, বিষুখর মতে,__'সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজ 

পুত্রের সমান ভাগ লইবে, কিন্তু জ্যেষ্টাকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার 

করিয়া দিবে 

হারীতের মতে, 'গোসমূহ ভাগ করিতে হইলে জোঠকে এক 
বৃষ দিবে, অথব! শ্রেষ্ঠ ধন দিবে এবং তাহাকে বিগ্রহ ও পিতৃগৃহ 

দিয়! অন্ত ভ্রাতার! বাহির হইয়া গৃহনিম্মাণ করিবে। এক গৃহ 

থাকিলে তাহার উত্তমাংশ জ্যোষ্ঠকে দিবে, আর আর ত্রাতার| 

পর পর ( উত্তম অংশ ) জইবে।, 

আপন্তন্ব বলিয়াছেন, “দেশবিশেষে সুবর্ণ, কষ্ণবর্ণ গরু, ও 

ভূমির কষ্ণ শশ্ত এবং পিতার পাত্র নকলও জোষ্ঠের।' 
শঙ্খলিখিত মতে, 'জ্যে্ঠকে এক বৃষভ, এবং কনিষ্ঠকে 

পিতার অবস্থান ভিন্ন শান্ট গৃহ দেওয়া যাইতে পায়ে।' 

গোতম ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, দায়ের) বিংশতি ভাগ, এক 

জোড়া ( গোরু) উভয় চোয়ালে দত্ত আছে এমত পণুযুক্ত রথ ও 
গুধিণী করিবার নিমিত্ত বৃষ জোষ্ঠের; এবং কাণা, বুড়া, 

শিঙ্গভাঙা ও বেঁড়িয়া পশ্ত মধ্যমের। যর্দি এরূপ পণ্ড অনেক 

থাকে, ভেড়ি, ধান্ত, লৌহ, গৃহ, গাড়ি, জোয়ালি ও প্রত্যেক 

চতুষ্পর্দের এক এক কনিষ্ঠের) অবশিষ্ট সমন্ত ধন সমভাগ 
হুইবে। (সবর্ণাকনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভ) জো্ঠপুঞ একট বৃধভ অধিক 

পাইবে, € সবর্ণা ) ক্ধোষ্ঠান্ত্রীর গর্ডঞ্ পুত্র এক বুষ ও পঞ্চদশ গবী 

পাইবে এবং কনিষ্ঠার গর্ভজজ পুত্রঘে উদ্ধার পাইবে জ্যেষ্ঠার 

গর্ভ কনিষ্ঠ পুরও তাহাই পাইবে । জোষ্ঠ ইচ্ছানুসারে প্রথমে 

এক দ্রব্য লইবে এবং পশুর মধ্যে দখটি লইবে।, 

“গকলকে অবিশেষে সমান ভাগ দত্ত হউক, অথবা জ্যেষ্ঠ 

শ্রেষ্ট দ্রব্য উদ্ধার কয়া লউক, জোষ্ঠ দশ ভাগের ভাগ উদ্ধার 
করিয়। লক, অন্তে সমান ভাগ পাউক” এই হ্রত্তি বৌধায়ন 

সপ -৯ সপ শশী শ৮ ০ 

বচনে জ্যেষঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্ঙ গবাদি এক জাতীয় পণ্ডর মধো দশ 
দশ হইতে এক দেওয়া ফবিত হইয়াছে। 

বৌধায়ন মতে, _-“পিত| অবর্তমানে, চারি বর্ণের ক্রমানুমারে, 
গো, অশ্ব, ছাগ ও ভেড়া জ্যোষ্ঠাংশ হইবে ।, ৰা 

নারদ বলেন, 'জ্যেষ্টকে অধিক ভাগ জাতব্য, কনিষ্ঠের 
নযুনাংশ কথিত হইয়াছে । আর আর ভ্রাতারা সমাংশভাগী, 
অবিবাহিত! ভগিনীও এরূপ |" 

 দেবল বলেন, “সমান গুণযুক্ত ভ্রাতাদের মধ্যম ভাগ প্রাপ্য 

৯০০০ পপ ৯৬. 

আদিষ্ট হইয়াছে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্তায়কারী হইলে তাহাকে দশম 

ভাগ দেওয়াইবেন |, 

এরূপ ধর্মশাস্ত্র কর্তারা ষে বিভিনব্ূপ উদ্ধার বিধান 

করিয়াছেন, তৎসমস্বয় দুক্ষর। যাহা হউক অবস্থাবিশেষে & 

সকলের একরূপ উদ্ধার দানই তাঁৎপধ্য বোধ হইতেছে। পরস্থ 

ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাঈতেছে যে ভ্রাতারা গুণাস্বিত তাহারাই 
উদ্ধার!হ্াঁ। বুহস্পত তাহ! সুব্যজ্রূপে কহিয়াছেন যখা-শকখিত 

বিবানমতে সকল পুত্র পিতৃধনহারী। পশন্ত তাহাদের মধ্যে 

যে বিগ্থাবান্ ও ধর্মকম্মশালী সে অধিক পাইতে অধিকারী । 

বিদ্যা, বিজ্ঞান, শোধা, জান, দান, ও সক্রিয়! এই সকল বিষয়ে 
যাহার কান্তি ইহলো।কে প্রতিষ্ঠিত, সেই পুত্রেতেই (পতলোক 

পুরবস্ত ইয়েন।” এবং নিপুণ দুর্ঘন্মশাণী ভ্রাতারা কেবল 

বিংশোদ্ধার পাইতে অযোগ্য এমত নহে, কিন্তু দায়াধিকারীও 

নয়, যখ1 নিয্ণিখিত বিবাদজঙ্গার্ণবের পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ 

“ষে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন, পিতা9 তিনি মাতাও তিনি ) 

জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন না যে জ্যোষ্ঠ। তিনি বন্ধুব ন্যায় মান্ত। 

আবার নিগুণ জ্যেষ্ঠের জোষ্ঠত নিবন্ধন বিংশোগ্ধারাদিরূপ 

অধিক ভাগপ্রাপ্তি শিবিদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তদনস্তর কুকর্কারী 
ভ্রাতামাত্রেই বিষষ় পাইতে যোগ্য নয়-_-এই বচনে গহিত কর্শ- 
কারী জ্যেষ্ঠাদি সকল ভ্রাতাই বিষয়ে অনধিকারী এবং উদ্ধার- 
প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্যোষ্ঠত্ব ও গুণবত্ব ছুই আবশ্ঠক উক্ত হইয়াছে ।” 

অধুম! প্রকৃত গুত্ডাবে উদ্ধার দান রহিতই হইয়াছে । পরস্ত 
উদ্ধারার্থ ভ্রাতা থাঁকিলেও ভ্রাতা! উদ্ধার না দিলে তিনি আভি- 

যোগাদিত্বারা তাহা লইতে পারেন না। 

বিবাদভঙ্গার্পবকর্তী বলিয়াছেন -- ইদানীং অন্মদেশে বিংপো- 
দ্ধারাদি ব্যবহার প্রায় নাই, কেবল কিবিৎ দ্রব্য জোঠের 
মান রক্ষার্থ দেওয়া যায়” ফগ্পি জ্যেষ্ঠ পুননরকশিন্তারাদি 

পিতার হহোপকার করণহেতু আর আর ভ্রাতা হইতে কিছু 
অধিক পাইতে অধিকান্রী, ভথাপি তদ্দান কনিষ্ঠের ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করে, কেননা! কোন খা এমত কছেন নাই যে কাষ্ঠেরা 

তাহ! ন1 দিলে জ্যেষ্ঠ অভিযোগাদিঘার! ভাহা লইতে পর্রিবেন। 



বিভাগ ্ 
লতি, 

পপ পপ পপ পি সত পাপী শপ স্পিতিও বি 

বহি ্ণর চরিরানুদারে , এবং যমকের অগ্রজস্থাুদারে 

জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় নহে ।,_গৌতষ। বহির্বর্ণের অর্থাৎ শৃদ্রের। 

বহুব5ন হেতু শৃদ্রধর্মগ্রাহি সন্করেরও সচ্চরিত্রে অর্থাৎ সুশীলতায় 
ক্যেষ্ঠতা হয়। অতএব তাহার! জন্মদ্বার! জ্যেষ্ঠ বলিয়! উদ্ধারাহ্ 
হয় না। তথাপি বাচম্পর্ত কহিয়াছেন_-শৃদ্রেরা জন্ম জন্য 

জ্যেষ্ঠাংশভারী হয় না? মনু কহেন, 'শৃদ্রের সজাতীয়া ভার্য্যাই 
বৈধ, তাহার গর্ভে একশত পুত্র জন্মিলেও তাহারা সমান 

ভাগ পাইবে! এ্রস্থলে সমান অংশ বলাতে জ্যেষ্ঠত প্রযুক্ত 

উদ্ধার গ্রপ্য নয় ইহ দেখান হইয়াছে। যদ্দি বলা যায়) 

তাহাদের মণ্য বিদ্বান ও কর্মশালী যে সে অধিক পাইতে 

পারে, এই বৃহম্পত্যু্ত উদ্ধার সাধারণ বিষয়ক হওয়াতে 

শৃর্রও গুণশা নী হইলে কেন উদ্ধারার্্ হয়, তেমন গুণ শুদ্রের 
হওয়। সম্ভব নয়। অতএস_শৃত্রের কথনই উদ্ধার প্রাপ্য নয়।” 

কাল ভিন্ন অন্ত যুগে মাতৃগত ব্ণজ্যেষ্টাসারে ( বিভিন্ন বর্ণ, 

মাতৃজ ) ভ্রাতাদের মধ্যে অসগান বিভাগ হইও৩। কিন্তু কলিতে 

অপবর্ণ। স্তীকে |বখাহ নিষেধে তত্প্রস্থতের দায়াধিকার লোপ 

হওয়াতে অধুনা সে বিষম বিভাগ হর না। 

“যদি এক ব্যক্তির সঙ্জাতীয় ( প্রত্যেক পত়্ীর গর্ভে ) সমান 

সংখ্যক বহু পু হয়, তবে এ বৈমাএর ভ্রাতাদের বিভাগ ধর্মমতঃ 

মাতৃসংখ্যান্ুসারে কর্তৃব্য"ইহাই বৃহস্পতির মত। এক ব্যক্তির ভিন 

ভিন্ন পরীর গর্ভে জাতি ও সংখ্যায় সমান যে সকল তনয় জন্মে 

তাহাদের মাতৃসংখ্যান্নদারেহ ভাগ করা প্রশস্ত” এহরাপে ব্যাসেব 

অভিশ্রার। এই বওনদ্বপ়্ান্রসারে বিভাগ করিলেও (বিষম (বশাগ 

ঘটে না, যেহেতু প্রত্যেক সবর্ণা মাতার গর্ভঙ পুত্রের সংখ্যা 

সমান হ€লে তবে তদ্বিভাগ কর্তব্য উক্ত হুইয়ছে, পরে 

এক মাতৃজ পুত্রের পরস্পর বিভাগ করিলে চরমে সমবিতাগহ 

হয়। পুত্রদের বিষম সংখ্যা হইলেও যদি তাদৃশ বিভাগ করণা- 

দেশ থাকিত, তৰে ব্ষম্ন বিভাগের আশঙ্কা ছিপ বটে, কিন্ত সে 

আশঙ্কা স্বয়ং বৃহস্পত্তিই দুর করিয়াছেন, যখ৷--“সবরণান্ত্রীগণের 

গর্ভ পুত্রের! ( পরম্পর ) অদমান সংখ্যক থাকিলে পুরুষগত 

অর্থাৎ পুত্র সংখ্যান্ুসারে ভাগ হইবে।” 

“মাতাদ্দিগের সমসংখাক পুত্র থাকাস্থলে বছুতর ভাগ- 

করণে প্রয়াস বাছল্য হয়, অতএব প্ররাস লাঘব নি।মন্ত মাতৃ 

দ্বারা পুরদের ভাগ করণোপদেশ আছে। একপন্থলে পুন।ব্বভাগ 

করণে সকলেরই লমান অংশ হয়। িভাগ্ কগণ প্রয়ান লাখৰ 

নিমিত্তই বৃহস্পতি এইকপ কহিয়ছেন, ফলতঃ বিশেৰ নাই।” 

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্তীর এট উক্তি যু-যুক্ত তোধ হংতেছে। 

অতএব অধুন! ভ্রাতার্দের ভাগ সমাল। 

(পিতারু উল্লেকপূর্ববক হারীত কহিতেছেন,--*(পিতার) মরণে 

৬৬৬ 1] রিভাগ 
শীত ৯ পিপিপি এপস পাপ পপ 

-_ "রা, খকথ বিভাগ সমানরূপে হইবে।” উশন। 

স্ত্রীদের পুত্রগণের মধ্যে সমান বিভাগ হয়।” 

ওরস ও দত্তক পুহদের মধ্যে বিভাগন্থলে ওরসের রং অংশ 

( সবর্ণ) দত্তকদের একাংশ । পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিস্তার্মহ- 

হীন প্রপোত্র ক্রঙগে স্ব শব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশ- 

ভাগী। স্বত্ব সংখ্যান্থসারে নয়। 

বিভাগের পূর্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদ্দি পিতামহ 
হইতে জীবনোপযুক্ বিষয় না পাইয়া থাকে, তৰে মে ধনভাগী 
হইবে। পিতৃবা অথবা তৎপুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ 

লইবে। এ (পবিমিত ) অংশ ্যায়তঃ স্কল ত্রাতারই হইবে । 

তাহার পু্নও অংশ পাইবে। তৎপরে (অর্থাৎ ধনির গ্রুপৌত্রের 
পরে অধিকার নিবৃত্তি হইবৰে। (কাত্যায়ন ) যদি মৃতব্যক্তির 

অনেক পুত্র থাকে, তবে এক পিতৃযৌগ্যাংশ তাহাদিগকে বিতাগ 

করিয়া! দিতে হইবে। এইরূপ ধনির পৌত্রের স্বত্ব ধংস হইলে 

তদংশমাত্রে প্রপৌত্রদের অধিকার। তথাচ-্যদি পিতামহ 

হইতে প্রপ্ত বিভাগ পৌত্রের থাকে, ও তৎপিভাব্যরা পিতার 

সহিত সংস্থ্ থাকে, তবে ইহারা পুনর্ধিভাগ করিলে পৌত্রেরা 
ংশ পাইবেনা। পরস্ত পিত।মহসম্পর্ক।য় যে ধন তাহার 

(বিভাগ পৌত্রেরা পাইতে পারে। তিন্ন ভিন পুত্রের পুতরদের 

ভাগকল্পন! পিত্রামুসারে হইবে । (যাজ্ঞবন্ধ্া ) 

যেব্যক্তি নিজ যোগাতার ভরসাম্ম পিতৃপিতামহাদিধনের 

অংশে স্পৃহা রাখে না, তাহাকে কিঞ্চিৎ তথুণ মুষ্টিও দিয়া পৃথক্ 

করিয়া দিতে হইবে । 

অধিকারী ভ্র/তাদের মধ্যে কেহ প্রপৌর পধ্যন্ত না রাখিয়া 

মরিলে তাহ।র অন্ত যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে 

তদ্যোগ্যাংশভাগী। 

সাধারণের উপঘাতে অর্জিত ধনে অঞ্জকের দুই ভাগ, 

অন্ঠের একভাগ । 

সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যদংশ বা যতপরিমিত 

ধনের ( তাহ! অল্প বা অধিক হউক) উপথাত হয়, তদনুসারে 

তাহার ভা"বল্পনা কর্তধায। 

আব শক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহারো শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি 

হইলে, ভাভাতে তাহার ছুই অংশ গাপা নয়। দায়াদগণের 

মিশ্রিত ধনে ও এমে কোন বিষয় উপ1। রত হইলে, যদি তত্তত্ত 

ধনের ও শ্রমের পরিমাণ আন! যায় তবে তাহারা তদনুসারে 

ভাগ পাইপে, নতুবা সমভাগী হষ্বে। 

এক ভ্রাতার ধনোপঘ।তে অন্য ভ্রাত।র পরিশ্রমে ধন উপা 

জ্দিত হইলে তছুভয়ে সমভাগী হয়) কিস, একের&ধনে অপরের 

ধনে ও শ্রমে উপার্জিত হইলে ধনমাএ দাতা॥ এক অংশ, 



৯ 

অপরের ছুই অংশ--উভয় অবস্থাতেই অন্ত 

ংশনাই। 

সমুদয় দায়াদের ইচ্ছ হইলেই যে বিভাগ হইবে এমত নহে, 

কিন্ত একজনের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে। কিন্ত জননী 

কি পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না । 

যদি মাত। বিগ্ভমানে পুরেরা বিভাগ করে, তবে মাতা স্ব- 

পুত্রের তুল্যাংশ লইবেন । এই সমাংশ স্বামী প্রভৃতির স্ত্রীধন ন 

দিলে পাইতে পারে, দিলে কিন্তু অর্দেক ব্যতীত পাইবে না। 

ফি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে ইচ্ছা না করে, তাবে জননী 

বলেও লইতে পারেন। যেব্লে একপৃত্রক ব্যক্তির ভার্্য। থাকে 

দেস্থলে মাতা অংশ ভাগী নয়, গ্াঁসাচ্ছাদন মাত্র পাইতে পারেন । 

সহোদর ও বৈমার্রেয ভ্রাতাদেব মধ্যে বিভাগ হইলে মাতারা 

শভাগিনী নয়। কিন্তু তখন বা তদনস্তর যদি সহোদর 

নাতারা পরম্পবে বিভাগ করে, তবে তজ্জননীও অংশহারিণী, 

নতুবা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র পাইতে অপ্রিকারিণী। 

ভ্রাতার্দের 

[ ৬৬৪ ] 

?বগাত্রেয় ভ্রাতার্দের সহিত বিভাগকালে যদি সহোদবেরা , 

অথব! তাহাদের মধ্যে একজনও যদি আগন অংশ পৃথক্ করিয়া 

লয়, তবে জ্জননীও অংশাধিকারিণী। 

যদি পুত্রদের মধ একজন অথবা কোন ( মৃত ) পুত্রের 

উত্তরাধিকারী আর আর সকল হইতে পৃথক্ হয়, তখনও মাতা 

পুরের তুল্যাংশ পাইতে অধিকারিণী। 

পৈতৃক ধনের উপঘাত্তে অঙ্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে 

যেমত নাত অধিকারী মাতা ও সেইরূপ অধিকারিণী। মাত যদি 

কোন মৃত পুত্রের উত্তরাপিকারিণী হয়েন, তবে তদ্যোগ্যংশাধি- 

কারিণী হইবেন, অথচ বিভাগকালে মাতা! বলিয়া (এক পত্রের 

অংশ পরিমিত ) অপরাংশ পাইবেন | 

জননী যে এক পুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী সে কেবল 

স্বয়ং পুত্রগণের মধ্যে বিভাগেই নয়, কিন্তু পুত্রের ও পুত্রের 

উত্তবাধিকারীগণের মধ্যে বিভাগেও বটে। 

য্দি এক ভ্রাতা কিম্বা কোন ভ্রাতার উত্তরাধিকারী স্থাবর 

বা অস্থাবর বিষয়ের নিজ অংশ লয়, তবে তাহাতে মাতাও প্ররূপ 

ধনে অংশ পাইতে অধিকারিণী। 

বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা যাবজ্জীবন উপ- 

ভোগের নিমিত্ত মাত্র--এ ধনের উপর মাতার যেক্ষমত! সে 

পতিসংক্রান্ত ধনাধিকারিণী পত্রীর স্তায়। 

পিতামহের ধন পৌজ্ের! বিতাগ করিলে পিতামহী ও পৌত্র- 

তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি কোন মৃত পৌন্রের উত্তরাধি- 

কারিণী হয়ে তবে তত্সরূপে তদ্যোগ্যাংশ পাইবেন অথচ 

বিভাগে পিড়াম হী বলিয়া নিজ যোগ্যাংশ পাইবেন. 

উদাহরণন্ত গ্ভেনশৈলবিভাগাদিকং পূর্বববন্ধোধাং। 

পৌজুদের স্বয়ং বিভাগেই যে পিতামহী ভাগহারিণী এমত 

নহে) কিন্তু পৌন্র ও মৃত পৌন্রের উত্তরাধিকারীর মধ্যে 

বিভাগেও তিনি পৌন্র তুল্যাংশে অধিকারিণী। 
যদি পৌজদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌজ্রের' দ্ায়াদ 

(নিজ) অংশ লয়, তবে তখন পিতামহীও অংশের অধিকারিণী। 

স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতা- 

মহা তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন। মাতার গ্তায় পিতামহীও 

শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধনদানাদি করিতে 

পারেন না। পিতামহের অর্ষিত ধন বিভাগে পিতামহীকে 

তথ! পিতার অর্জিত ধন বিভাগে জননীকে অংশ দিতে হয়। 

যর্দি কোন ভ্রাতা অপর ভ্রাতার উপব পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের 

ভার দিয়া জ্ঞানোপ।জ্জন করিতে যায়, তাহা হইলে রক্ষকম্বরূপ 

অপর ভ্রাতাও উপার্জনের অংশ পাইতে পারে। যেস্থলে ভাগের 

পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় নাই, সেস্থলে সমান ভাগই কর্তব্য । 

পৈতামহ ও পিতার অর্জিত ও সাধারণ ধনের উপঘাতে 

অর্জিত এই প্রকার ধন সকল দায়াদের বিভাজ্য । 

অন্ত ব্যাপারে অজ্জিত ধন এ ব্যাপারকারীর সহিতই কেবল 

বিভাজা। পূর্বহৃত ভূমি একজনেব শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে 

চারিভাগের এক ভাঁগ দিয়া অন্ত দায়াদেরা যোগ্যাংশ লইবে। 

৩খগ্ড। ৪ অস্কশাস্ত্রে ভগ্মাংশের ভাজ্য। ৫ যাগ। 

“যো! ভূয়িষ্ঠং নাসত্যাভ্যাং বিবেষ চ নিষ্টং পিস্তররতে বিভাগে ।” 

( ঝক্ ৫1৭৭,8 ) 

“বিভাগে হবিবিভাগবতি যাগে” ( সায়ণ ) 

৬ ন্ঠায়মতে চতুধিংশতি গুণান্তর্গত গুণবিশেষ, ইহা এক কর্মবজ, 
দুয়কর্মাণ ও বিভাগজভেদে তিন প্রকার। বিভাগজ বিভাগ 

আবার হেতুমাত্র বিভাগ ও হেত্বহেতু বিভাগভেদে ছুই প্রকার *। 

ক্রমশঃ লক্ষণ ও উদাহরণ, 
শশী শি তি েপিপপীশসত ০ 

* শব্দহেতুদ্ধিতীয়ঃ স্তাদ্িভাগোহপি ত্রিধ! ভযেৎ। 
এককম্মোডবন্বাদো। হ্বয়কশ্মোস্তবোহগরঃ॥ 

বিভাগজন্তৃতীয়ঃ স্ত।ৎ তৃতীয়োহপি দ্বিধাভষেৎ। 
হেতুমা ব্রবিভাগোখো। হেত্বহেতুবিভগজঃ ॥” ( ভাষাপরিচ্ছেদ ) 

বিভক্ষ প্রত্যমকরণং বিভাগং নিরূপয়তি বিভাগ ইতি। এককর্্েতি। 

তৃতীয়! বিভাগজঃ কারণ- 

মান্রবিভাগঞ্জন্তঃ কীরণাকারণধিভাগজস্াশ্চেতি ৷ আদ্যন্তাবৎ, যত্র কপালে কন, 

ততঃ কপালঘ্বয়ধিভাগঃ ততো৷ ঘটারস্তকসংযে!গনাশঃ ওতে। ঘটনাশঃ। যজ্জচ 

হ্তক্রিয়য়। হস্ততরুধিভাগঃ ততঃ শরীরেইপি বিভজ্ঞপ্রতায়ে ভবতি। তত্রচ 

শরীরতরুবিভাগে হন্তক্রিয়। ন কারণং ব্যধিকরণত্বাচ্ছরীরে তু ক্রিয়। নাস্তি। 

অবয়বিৰ শ্মুণো। যাধদ? ঝয়বকর্মমনিয়তত্বাৎ অতন্তত্র কারণাকারণবিভাগেন কার্ধ্যা- 

কাধ্যবিভাগে। জন্ত ইতি । অতএব বিভাগোগুণাত্তরং, অন্থ| শরীরে বিভক্ত- 

প্রত্যয়োন স্তাৎ। অতঃ সংযোগনাশেন বিভাগে! নান্যথাপিঙ্চে! ভবতি।' 
(মুক্কাঘলী ) 



০ যারা ১ 

এককন্ম্জ,-_আত্র একটা পদার্থের ক্রিয়াজন্ত যে বিভাগ বা 

ংযোগচাতি হয়, তাহাকে এককর্জ বিভাগ বলে। যেমন, 

শ্তেনশৈলসংযোগের বিভাগ, এই বিভাগে পর্বতের কোন ক্রিয়া 
প্রেখা যায় না, কেবলমাত্র শ্রেনপক্ষীর ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। 
অতএব ইহা এককর্ম্জ বিভাগ । 

বয়কর্ম্মজ,-_ ছুইটী পদার্থের ক্রিয়াদ্ধারা উৎপন্ন বিভাগের নাম 
ছয়কর্মজ বিভাগ । যেমন, মেষদয়ের যুদ্ধ '( অর্থাৎ ট লাগি- 
বার) কালে তাহাদের উভয়ের ক্রিয়াদ্ারা পরম্পরের শৃঙ্গের 

ংযোগ হয়, তত্রপ যুদ্ধ (ঢু লাগা ) শেষ হইলে আবার উভয়ের 
ক্রিয়াদ্বারাই সেই সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ বিভাগ হয়। 1 

স্থতরাং এই বিভাগ দ্বয়কর্মজি। 

হেতুমাত্রবিভাগজ,_-হেতু- কারণ, ইহা তিন প্রকার, 

সমবায়ী, অসমবাধ়ী ও নিমিত্ত । ঘটের কপাল ও কপালিক। 

অর্থাৎ তলা ও গল! সমবায়ী কারণের, আব উহাঁদিগের (ও 

তলা ও গলাৰ) পরস্পর সংযোগ অনমবায়ী কারণের এবং 

মৃত্তিকা, সলিল, সুত্র, দণ্ড, চক্র ও কুলাল (কুম্তকাব ) প্রভৃতি 

নিমিত্ত কারণের উদাভরণ। এই কাধণব্রয়ের বিয়োগ বা 

বিভাগই হেতুমাত্রবিভাগজ বিভাগ । 
হেত্বহেতুবিভাগজ,--হেতু _ কারণ- কোন কাধ্যেব প্রতি 

যে বস্ত অব্যবহিত-নিয়ত পূর্বববন্তী অর্থাৎ কোন কাধ্যারস্তের 
প্রাকালে সেই কাধ্্যের প্রতি যে বস্ত নিতান্ত প্রয়োজনীর বা 
যাহ! না হইলে সেই কাধ্য কিছুতেই হইতে পারে না, তাহার 

নাম কারণ। যেমন ঘটকাধ্য আরম্তের প্রাক্কালে মৃত্তিকা, সলিল, 

সুত্র, দণ্ড, চক্র, কুলাঁল এবং কপাল, কপালিকা ও তাহাদের 

(কপাল ও কপালিকার ) সংযোগ, এই কয়েকটাৰ কোন 

একটা না হইলে ঘট হইতে পাবে না, অতএব ঘটকার্যের প্রতি 

সামান্তাকাবে উহার! সকলেই হেতু বা কারণ, তবে উহাদের 

মধ্যে তিন প্রকার ভেদ আছে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

গ্লঁতিন প্রকারের মধ্যে কপাপ ও কপালিকাকে মে সমবায়ী 
কারণ বলা হইয়াছে, তাহাতে সাধাবণতঃ, দ্রব্যেব অবয়ব- 

গুলিকে অবয়বীর কাবণ বলা হইল বুঝিতে হইবে। এক্ষণে 
স্পিন টি শা 

পপি | পিপি 
১৭ লাাপ্িতিশাীশাশি। 

৭ খেষযুদ্ধের । প্রক্রম এই যে, ২* বিশ্ব ৩* হাত ধাবধানে অনস্থিত ছুইটী 

মেষ ঢু দেওয়ার জভিপ্রায়ে পরস্পরকে পরম্পর অত্যন্ত বেগে াক্রমণ করে, 

কিন্ত কায্যকালে উভয়ের শৃঙ্গ এত স্বীবলে প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদের শূঙ্গে 

শৃঙ্গে ঈবৎমাত্র সংযোগ হইতে ন। হইতেই তীহার। আবার পশ্চাৎপণ হতয়। 

যে যাহার ঘথাস্থানে গমন করিয়৷ পুনরায় ঠরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই জানাই 

গ্রসিদ্ধি আছে যে, “অদ্দাযুদ্ধে খবিশ্রদ্ধে প্রভাতে সেযড়ন্বরে | দল্পতে]াঃ 

কলছে চৈব বহ্বারস্তে লঘুক্িয়। ॥” ছাগাদির যুদ্ধে খধিগণের আদ্ধে, প্রভাত 

সময়ের মেঘ এবং স্ত্রীপুরুষের কলহ এই কয়েকটী ব্মিষের উদাম সময়ে যেরাপ 

' আড়ম্বর দে বায়, কাধে তাহ পবিণত হয় ন। 

সা] ১৯৬৭ 

বিভাজক 

যেস্থুলে এঁ হেতু ও অহেতু এই উভয়ের বিয়োগ বা৷ বিভাগ দৃ 
হইবে, তথায় হেত্বহেতুবিভাগজ বিভাগ বলিয়া নির্দেশ করিতে 
হইবে। যেমন দেহের ( অবয়বীর) কারণ হস্ত (অবয়ব); এ 

হস্তের সহিত পূর্বকৃত সংযোজিত তরুর বিয়োগ বা বিভাগ 
কালে তরু হইতে হস্তের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দেহেরও বিভাগ হয়। 

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তরু হইতে যে দেহের বিভাগ 

কল্পন! কর! হইল, তাহা দেহের কারণ (হস্ত ) ও অকারণ (তরু) 

এই উভরের বিয়োগগ্ধারাই সম্পন্ন হইতেছে ; অতএব এখানে 

হেতু ও অহেতু এই উভয়ের বিভীগজন্ত বিভাগ কল্পনা করায় 
হেত্বহেতৃবিভাগজ বিভাগ বল! যায়। 

প্দ্রব্যাণি নব” ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিকৃ, 

আত্মা ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য; এই সকলে যে রব্যত্ববূপ 

ধর্ম আছে, তাহ! সামান্ত বা ব্যাপক ধন্ম,আর উহাদের প্রত্যেকে 

যে ক্ষিতিত্ব জলত্বাদি ধন্ম আছে, তাহা বিশেষ বা ব্যাপ্য ধন্ম। 

ইহাবা পরস্পর বিকিদ্ধ ধন্ম, কেন না ক্ষিতিত্ জলে নাই, জল 

ক্ষিতি বা তেজাদিতে নাই। কিন্তু সামান্য ধন্ম (দ্রবত্ব )এ 

নয়টাতেই আছে । পরম্পরবিরুদ্ধ ব্যাপাধন্ধর প্রকারেই দ্রবাকে 

নয় ভাগে বিভাগ করা হইতেছে । হহা ছ্বারা এখানে ফলত; 

এই উপলব্ধি হইনে যে, দ্রবাত্ব বা সামান্ ধশ্মাবচ্ছিন্ন ক্ষিত্যার্রিব 

পরস্পর বিরুদ্ধ ক্ষিতিত্ব জলত্বাদি ব্যাপ্য ধর্শদ্বারাই প্রতিপাদন 

করা হইতেছে যে, দ্রব্যের বিভাগ নয় প্রকার । অতএব সামান্য 

ধর্মবিশিষ্ট বস্তুসমূহের পরম্পরবিরুদ্ধ তত্দ্্যাপ্যধর্দ্বারা তাহার্দেব 

( উক্ত বস্ত্রসমূহের ) যে গ্রতিপাদন তাহা'রই নাম বিভাগ । 

*সামান্যধর্মীবচ্ছিন্ননামেব বস্ত,নাং পরস্পরবিধন্ধতদ্যাপ্য- 

ধর্ম প্রকারেণ প্রতিপাদনম্ বিভাগঃ 1৮ 

থা দ্রব্যত্বধশ্মীবচ্ছি ্নানাং ক্ষিত্যার্দীন|ং পরম্পরবিরুদ্ধেন 

ক্ষিতিত্বজলত্বাদিন৷ অথ দ্রব্ত্ববাপ্যেন বিশেষেণ তথা প্রতিপা্নং 
নবধা দ্রব্যাবভাগঃ ॥? 

বিভাঁগক (ব্রি) বিভাগকারী। 
বিভাগভিন্ন (লী) তত্র, ঘোল। 

বিভাগবৎ (ব্রি) ১ ভাগবিশিষ্ট। ২ বিভাগের স্তায়, বিভাগতুল্য। 
“শন্দাঃ প্রতি প্রত্যয়বিভাগবন্তয়।৷ বোধ্যান্তে” ( সর্বদর্শনস” ) 

বিভাগশস্ (অব্য ) ভাগে ভাগে, অংশে অংশে । 

“হয়ন্ত তশ্ত চাঙ্গানি কজিতাণি বিভাগশঃ |” (রামা” ১/১৩ ৩৭) 

বিভাগিক (তরি) আংশিক। 

বিভাঁগিন, (তরি) বিভাগকারী, অংশী। 
বিভাগ্য (রি) বিভাজ্য, বিভাগযোগ্য । 

বিভাজ (তরি) ১৯ বিভক্ত । ২ পাত্র। 

বিভাজক (নথি) বিভাগবর্ত। | 



বিভাজন (ক্লী) ১ বিভাগকরণ। ২ পাত্র। 

বিভাজ্য (ব্রি) ১ বিভজনীয়। ২ বিভাগার্। যে ধন পুত্র- 

গণের মধ্যে ভাগ হইতে পারে। 

বিভাণ্ত (পুং) খষিডেদ। ( মহাভারত )[ বিভাগক দেখ ] 

বিভাগ্ক (পুং) কাশ্তপের অপত্য মুনিতেদ। খয্যশৃঙ্গের 

পিতা। [শ্খষ্শূ্গ দেখ। ] 

২ সহাদ্রিবর্িত রাজভেদ। ইনি ভরঘাজ কুলোডূত ও 

ললিতার ভক্ত । (সহ্া ৩৩৩ ) 

৩ সহ্ার্রি বর্নিত কুলপ্রবর্তক ধধষিভেদ। ( সহা” ৩৪২৭) 

ইনি ও খধ্যশৃঙ্গের পিতা এক কি? 

বিভাপ্তিক! (ত্ত্রী) আহুলাক্ষুপ, অন্ধানুলীগাছ। 

বিভাণ্তী তরী) ১ আবর্তকীলতা। ২ নীলাপরাজিত| । 

বিভা (তরি) ১ প্রভাময়। (পুং)২ প্রজাপতিভেদ | 

বিভাত (রী) বি-ভা-ক্ত। প্রত্যুষ। 

বিভানু ( ব্রি) বিকাসক, প্রকাশক । ( খক্ ৮৯১২ ) 

বিভীব (ত্রি) বি-ভাবি-অচ। ১ বিবিধ প্রকারে প্রকাশবান্। 

শ্র্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্” ( খকু ১/১৪৮।১) 

'বিভাবং বিবিধ প্রকাশবস্তম্” (সায়ণ ) 

(পুং) ২ পরিচয়। ৩ রসের উদ্দীপনানি। 

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে _- 

প্রত্যাহ্যদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাধানাট্যয়োঃ। 

আলম্বনোদ্দীপনাধ্যো তন্ত ভেদ্াবুতৌ স্বৃতৌ ৷” 
( সাহিত্য” ৬৬১-৬২ ) 

“বিভাব্যন্তে আস্বাদাস্থুর প্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্িয়ন্তে সামাঞ্জিক- 

রত্যাদিভাবা এভিঃ ইতি বিভাবাঃ 

কাব্য নাটকাদিতে যাহারা! সামাজিক রত্যার্দ ভাবের 

উদ্বোধকরূপে সন্নিবেশিত হয়, তাহাদিগকে বিভাৰ বলে। যেমন 

রামাদিগত রতিহানাদির উদ্বোধক সীতার্দি। এই বিভাব 

আলম্বনও উদ্দীপন ভেদে ছুই প্রকার । 

আলম্বন,_ নায়ক, নায়িকা, গ্রতিনায়ক, গ্রতিনয়িকা 

প্রতৃতিকেই আলম্বন বিভাব বল! যায়, কেন ন| উহাদিগকে 

অবলম্বন করিয়াই শূর্গার, বীর, করুণার্দি রসের উদগম হয়। 

যেমন বর্ণনায় ভীম কংসার্দকে সাক্ষাৎ বাররসের আশ্রয় 

বলিয়া উদ্বোধ হযু। 

“আলবনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদগমাৎ।” (সাহিত্যদ” ৩1৬২) 

উদ্দীপনবিভাব,_-নায়কনায়িকাদিগের চেষ্টা অর্থাৎ হাব 

ভাব এবং রূপ ভূষণার্দি দ্বারা অথবা! দেশ, কাল, অক্, চন্দন, 

চন্ত্, কোঁকিল্লালাপ, ভ্রমর বঙ্কার প্রভৃতি হইতে যে শূঙ্গারাদি 

রূলের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব। 

বিভাব [ ৬৬৬ ] বিভাব 
পপ শিশীতী বে সস ০০৯ 

“উদ্দীপনবিভাবান্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে। 

আবলম্বনস্ত চেষ্টাস্তা দেশকা লাদয়স্তথ। ॥*(সাহিত্য" ৩।১৬০-১৬১) 

এক্ষণে যে যে রসের যে যে বিভাব, নিষ্ে ক্রমানুসারে 

যথাযথ ভাবে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । 

শৃঙ্গাররসে,__দক্ষিণ, অনুকূল, ধৃষ্ট ও শঠ নায়ক এবং পর* ৰ 

কীয়া, অননুরাগিণী ও বেশ্া ভিন্ন নায়িক! “আলম্বন”। আর চন্ত্র, 

চন্দন, ভ্রমরঝঙ্কার, কোকিলকুজন গ্রভৃতি 'উদ্দীপন' বিভাব। 

রৌদ্ররসে, -শক্র 'আলম্বন' এবং তাহার মুষ্টিপ্রহার, লক্ষ- 

প্রদানপূর্ববক পতন, বিকৃতছেদন, বিদারণ, যুদ্ধে ব্যগ্রত প্রত্ৃতি 

উদ্দীপন বিভাব। 

বীররসে,--বিজেতব্যাদি আলম্বন এবং তাহাদের চেষ্টা 

উদ্দীপন বিভাব ।* 

ভয়ানকরসের,যাহা হইতে ভয় জন্মায় তাহাকে 'আল- 

ঘন' এবং সেই ভীতি প্রদ পদার্থের বিভীষিকাদি অর্থাৎ তীয় 

অতি ভীষণা চেষ্টাই “উদ্দীপন' বিভাব। 

ভৎসরসের,-_পচাগন্ধযুক্ত মাংস, রুধির, বিষ্ঠা, মড়া 

প্রভৃতি 'আলম্বন' এবং এ সকল দ্রব্যের মধ্যে ক্রিমি আদি 

জন্মাইলে সেই গুলি 'উদ্দীপন” বিভাব। 

অন্ভুতরসের,-অলৌকিক “বন্ত'ঁ আলম্বন এবং সেই বন্তগ 

গুণমহিমাদি “উদ্দীপন” বিভাব, অর্থাৎ যেখানে সাধারণ লোকের 

অকৃতসাধ্য বিস্মরকর ব্যাপার পরিলক্ষিত হইবে, তথায় 
সেই ব্যাপার আলম্বন এবং তাহার গুণাবলী উদ্দীপন 

বিভাব হইবে। 

হান্তরসের,-যে সকল বস্ক বা ব্যতির অতি কদধ্যরূপ, 

বাক্য ও অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া লোকের হাস্ত উপস্থিত হয়, 

এ নকল বন্ত বা ব্যক্তি 'আলম্বন” এবং এ সকল রূপ ও অঙ্গ- 

1বকৃত্যা্দি 'উদ্দীণল' বিভাব। 

করুণরসের,_-শোকের বিষয়ীভূত বস্ত অর্থাৎ যাহার জন্ত 

শে।ক করা যায় সেহ 'আলম্বন” এবং সেই শোচ্য বিষয়ের দাহা- 

দিক! (যেমন মৃত আত্মীয়ের নুমূষু'কালীন বন্ত্রণাদি) অবস্থা 

উদ্দীপন বিভাব। 
পি ৮ পি এ এপ সপ পপ সপ পসপপাজপাপা পিপি শপসীপসপস প্ী পপ পেপে পপ পপ পপ 7 

* দানবীর, ধল্সবার, দয়াবীয় ও যুদ্ধবীর ডেদে বার চার প্রকার। 

ইহাদের মধ্যে দানঝারের বিজেতধ্য বা কলম্বন ধিভব সম্প্রদনীয় ত্রাঙ্াণ 

অথাৎ ধাহাকে ধান কর যাইবে এবং তাছ।র সাধুত! ও অধ্াবনায়াদি উদ্দীপন, 

ধিভাব। ধন্ধধীরের,_ ধঙ্মহ *আলম্বন। এবং ধন্ধশান্্রাদি তাহার উদ্দীপন" 

বি৬।ব। দয়যারের)_এনুকম্পশীয় অথ।ৎ দয়।র পাত, 'আলম্বন। এবং দা 

অথাৎ দরিজ্রাদির কাতঞোক্ত গ্রভ(ত উিদ্দীগপ? |ফভাব। যুদ্ধবীরের,_ 

বিজেতব্য অথাৎ প্রতিৎন্থী বাক্কি 'আলম্বন' এবং তাহার ম্পঞ্চাদি 'ন্দী- 

গন? |বভাব। 
€ 



বিভাধন 
তৈরি পি 

শান্তরসের,__-নশ্বরত-প্রযুক্ত ইন্দ্রিরভোগ্য বন্তসমূহের 
নিঃসারতা (সাররাহিত্য বা পরমাত্মন্বরূপত্ব) “আলম্বন+ 

এবং পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি রমণীয় বন, ও 

মহাঁপুরুষের সঙ্গতি এই সকল “উদ্দীপন” বিভাব। 

ভারতচন্ত্রের রসমঞ্জরীতে আলম্বনাদির লক্ষণ এইরূপ 

লিখিত আছে;-__ 

“আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন । 

এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ ॥ 

আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়। 
নায়ক নায়িকার ছুই তার বিনিময় ॥ 

নানাবিধ অনুভ।বে বলি বিভাবন। 

যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন ॥ 

গুণ ম্মর। নাম লওয়। নিত্য রূপ দেখা। 

গীত বাণ্ঠ শুনা আব কন্ম রেখা লেখা ॥ 

সুগন্ধি ভূবণ মেঘ পিক তৃঙ্গ রব। 
চন্দ্র আদি নানামত উদ্দীপন সব ॥” 

বিভাবক (তরি) বি-ভূ-ল্( তুমুন্থ,লৌ ক্রিয়ায়াং । পা ৩৪১০ ) 

ক্রিয়ার্থমিতি থল্। চিন্তক। 

'ত্বরমাণোহভিনিধাতু বিপ্রেভ্যোহর্থবিভাবকঃ |” ( ভারত) 

বিভাবত্ব (ক্লী) বিভাবের ভাব। 

বিভাঁবন্ (ত্রি) প্রকাশক, বিকাশশীল । 

“যো ভা্ুভিবিভাবা বিভাতাগ্রিঃ।” ( খক্ ১০1৩২ ) 

বিভীবন (ব্লী) বি ভাবি-লুট,। ১ বিচিত্তন। ২ বিভাবয়্তি 

কারণং বিনা কাধ্যোৎ্পত্তিং চিন্তপ্নতি পণ্ডিতমিতি । বি-ভাবি- 

লুু-যুচ বা। ৩ অলঙ্কারবিশেষ। 

“বিভাবনা নিনা হেতুং কার্যোত্পত্তিরধছচ্যতে । 

উক্তানুক্তনিমিত্তত্বাৎ দ্বিধা সা পরিকীন্তিতা ॥” 

বিনা কারণে যে স্থলে কাধ্যোৎপত্তি হয়, তাহাকে বিভাবনা 

অলঙ্কার বলা যায়। উহা! উক্ত ও অন্ত তেদে দ্বিবিধ। 

উত্তের লক্ষণ- 

“অনায়াসকশং মধ্যমশস্কতরণে দৃশৌ। 

অভূষণমনোহারি বপুর্বয়সি সুক্রবঃ ॥” 

অনুক্তের লক্ষণ__ 

“মন এব ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুমাধুধঃ | 

হরতাপি তন্থুং তন শুনা ন হ্ৃওং বলম্॥” ( সাহিত্যদপণ ) 

৩ পালন। (ভাগবত 8৮২০ ) 

তারতচন্ত্র হাবভীৰ প্রস্থৃতি নানাবিধ অন্ুভাবকে বিভাবন 

বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন,__ 

“নানাবিধ মন্ুভাবে বলি বিভাবন। * *গ 

মধুরতা৷ উদ্দারতা৷ প্রগল্ভতা ক্লান্ত ॥ 

ধৈর্য লীলা বিলাস বিচ্ছিন্তি মৌগ্ধ ভ্রম। 

কিলকিঞ্চিৎ মোট্রায়িত কুট্টমিত শ্রম ॥ 
বিরব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার। 

নানামত অনুভব কত কব আর ॥ 

চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব। 

গলা চক্ষু ভুরু আদ বিকাশেতে হাব ॥ 

বক্ষ কাপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেল! । 

প্রিয় কৃত কর্ম চেষ্টা তারে বলি লীলা ॥ 

হাসে সেই হান্ত বলি বৃথা হয় যেই। 

পরিচ্ছেদ বিনা শোভা মধুরত। সেই ॥ 

শোভা কান্ত দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই । 

শাম অঙ্গ পথ যেই ক্লান্তি হয় সেই ॥ 

রতি ?বপরীত আদি সেহ প্রগল্ভতা । 

ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা ॥ 

ধৈর্য্য সেই ছুঃখেতে প্রেমের নহে হাস। 

সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই.সে বিলাস ॥ 

অন্ন অভরণে শোভ। বিচ্ছিত্তি সে হয়। 

বিভ্রম হইলে ব্যক্ত বেশ বিপধ্যয় ॥ 

ক্রন্দনেতে হান্ত আর অভয়েতে ভয়। 

অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞিৎ সে হয় ॥ 

প্রসগ্গেতে অঙ্গ ভঙ্গ সেই মোট্রায়িত। 

অঙ্গ ছু'লে সুখে ক্রোধ সেই কুট্রমিত ॥ 
বিব্বোক বাঞ্চিত বস্ত পায়্য। অনাদর। 

অঙ্গতঙ্গ ঝনতৎকার লালিত্য সুন্দর ॥ 

লজ্জায় না কহি কাধ্য চেষ্টায় জানার। 

বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রার ॥ 

জ্ঞাততে অজ্ঞান সম মৌদ্ধয সেই ভয়। 

চকিত ভ্রমর আদি দরশনেতে ভয় ॥ 

যৌবনাদি অভিম|ন জন্ত মদ হয়। 

কেলি তাপ আদি যত কবিগণ হয় ॥ 

কেশ বাস থসে অঙ্গমোড়া হাই উঠে। 

লোমাঞ্চ গ্রফুল্ল গদগি ঘশ্ম ছুটে ॥” 

বিভাঁবনা (ভ্ত্রী) বি-ভাবি-যুচ্-টাপ্। অলঙ্কারবিশেষ। 
বিভাঁবনীয় (তরি) বিভাব্য, চিন্তনীয়। 

বিভাবরী (ত্ত্রী) ১রারি। ২ হরিদ্রা। ৩কুটনী। ৪ বক্ন্ত্রী। 
৫ বিবাদবন্ত্রমুতী। ৬ মুখরাম্ত্রী। ৭ মেদাবৃক্ষ। ৮ মন্দার 

নামক বি্ভাধরের এক কন্তা। (মার্কগুপুরাণ ৬11১৪ ) 



বিভাষ! 
শপ বি ৩ কি লে টি 

বিভাবরীযুগ (কৌ) হরিদ্রা 

বিভাঁবরীশ (পুং) চ্ত্র। 

বিভাবন্থু (ত্রি)১ বিভা বা জ্যোতিঃবিশিষ্ট। (খাক্ ৩২২) 

( পুং) বিভা প্রভা এব বন্থুর্সমুদ্ধিরবস্য। ২ হুর্ধ্য। (ভারত ১৭1৮৬) 

৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৪ অগ্নি। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। ৬ চন্দ্র। 

৭ হারভেদ.। ৮ বস্থুপুত্রভেদ । (ভাগবত ৬৬১ ) 

৯ স্থরাস্থরপুত্র। (ভাগবত ১০৫৯।১২) 

১* দন্গুর পুত্র অস্থুরভেদ। ( ভাগবত ৬।৬।৩০ ) 

১১ নরকপুত্রভেদ। ১২ খধিভেদ। ( মহাভারত ) 

১৩ গজপুরের একজন রাজা । ( কথাসরিৎ ) 
বিভাবিত (ত্রি)১ দৃষ্ট। ২ অনুভূত। ৩ বিবেচিত, বিষুষ্ট। 

ও দারুহরি্র! । 

৪ বিচিন্তিত। ৫ প্রসিদ্ধ। ৬ গ্রতিষ্ঠিত। 

বিভাবিন্ (তরি) ১ চিস্থাযুক্ত । ২ অন্থভবকারী। বিবেচক। 

বিভাব্য (ব্রি) ১৯ বিচিত্তয । ২ বিবেচ্য। ৩ গম্ীর। 

৪ বিচারণীয়। 

বিভাষ। (স্ত্রী) বিকল্পত্েন ভাষ্যতে ইতি। বি-ভাষ-অ ( গুরোশ্চ 

হলঃ । পা ৩৩।১০৩) ততগ্টাপ | ১ বিকল্প। 

পাণিনির মতে বিভাষার লক্ষণ এই,-_ 

“ন বেতি বিভাষ1” “নেতি প্রতিষেধো বেতি বিকল্পঃ এতছুভয়ং 

বিভাষানংজ্ঞং স্তাৎ। (পা ১১৪৪) 

“নব! শব্বশ্ত যোহ্থন্তস্ত সংজ্ঞা ভবতীতি বক্তব্যম্” (মহাভাষ্য) 

“তত্র লোকে ক্রিয়াপদসন্িধানে নবাশবয়োধোহঘোগ্ভোত্যো 

বিকল্প প্রতিষেধলক্ষণঃ স সংজ্গীত্যর্থঃ ॥ ( কৈষ্যট ) 

বেখানে ন (নিষেধ অর্থাৎ হবে না) ও ঝ| (বিকল্পে অর্থাৎ 

একবার হবে ) এই উভয় শবের অর্থ একদ। বোধ হইবে সেই 

থানেই বিভাবা সংজ্ঞা হইবে। এই কথায় প্রশ্ন হইতে পারে 

ষে,--যেখনে নিষেধ করা হইল বে, হইবে না”; সেখানে 

আবার কি করিয়া বল! যাইতে পারে ষে একবার হইবে । 

মহর্ষি পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে এ হুত্রের ব্যাখ্যাস্থলে এ সম্বন্ধে 

স্য়ংই প্রশ্ন করিয়া! তাহার মীমাংসা কৰিয়াছেন-- 

“কিং কারণং প্রতিষেধসংজ্ঞাকরণাৎ। প্রতিষেধস্ত ইয়ং 

সংজ্ঞা করিতে । তেন বিভাষাপ্রদেশেষু 'প্রতিষেধন্তৈব সংপ্রত্যয়ঃ 
স্তাৎ। সিদ্ধ: তু প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ। দিদ্ধমেতৎ। কথং। 

প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ ।” 

এরন্থলে নিষেধের সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি? যদি 

নিষেধের সংজ্ঞা কর! যায়, তবে বিভাষাগ্রদেশে অর্থাৎ ন ও ঘ। 

এই উন্ভয়ের অর্থনমাবেশস্থলে একমাত্র প্রতিষেধেরই 

সম্প্রাপ্তি হয়গ 

_ ভগবান পতঞ্জলি এইরপে প্রশ্নের দৃঢ়তা সম্পন্ন করিয়া 

[ ৬৬৮ ] 
০০ .....১..০১............ পে .....এি১০০-০০০০৪াঞ 

বিভীষা 
পপারধরারাস্সপ্রি 

স্পা স পপ সই 

পলিদ্ধং তু” “সিদ্ধ হইতেছে” বলিয়া! স্বয়ংই মীমাংসা করিলেন ফে 
«প্রসজ্য প্রতিষেধাৎ** অর্থাৎ এই “ন,এর নিষেধশক্কির প্রাধান্য 

নাই; সুতরাং এই 'ন” এর দ্বারা একেবারে হুইবে না 
এরূপ অর্থ প্রকাশ পাইবে না অর্থাৎ কোন কোন স্থানে হইলেও 

ক্মত্তি হইবে না, অতএব এই “ন'এর অর্থ দ্বারাও কোন কোন 

স্থলে হওয়ার বিধি থাকিল। সুতরাং ফলিতার্থ হইল যে, যেখানে, 

একবার বিধি ও একবার নিষেধ বুঝাইবে, তথায়ই বিভাষ! 

জ্ঞা হইবে। 

ব্াকরণে যে সকল শ্ৃত্রে 'বা" নির্দেশ আছে, সেইগুলি 

বিভাষাসংঙ্ঞক স্ত্র অর্থাৎ তাহার্দের কাধ্য একবার হইবে ও 

একবার হইবে না। এই বিভাঁষা সম্বন্ধে ব্যাকরণে কয়েকটা 

নিয়ম আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে,-- 

দদ্য়োধিভাষয়োর্মধ্যে বিধিনিত্যঃ” ছুইটা বিভাষার মধ্যে যে সকপ 

বিধি তাহারা নিত্য হইবে। অর্থাৎ ১ম ও ৫ম এই ছুই স্ত্রে 

যদি 'বা' শব ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ২য়, ওর ও ৪র্থ সুত্রে 

কাধ্য বিকল্পে না হইয়! নিত্যই হইবে । (ব্যাকরণের অন্ধু- 

শাসনানুসারে এই কয়েক স্ত্রের কাধ্যও বিকল্পে হওয়ার কারণ 

ছেল বাহুল্য ভয়ে তাহা বিবৃত হইল না)। এব! দ্বয়ে পদত্রয়ং, 

সন্ধি প্রভৃতি স্থলে ছুইটী বিকল্পহ্থত্রের প্রাপ্তি হইলে ৩টা করিয়া 

পদ হইবে। যেমন একটা হত্রে আছে,--ন্বরবর্ণ পরে থাকিলে 

গো শব্দের 'ও'কার স্থানে বিকল্পে “অব” হইবে, আর একটা 
সৃত্রে-'অকার পরে থাকিলে গোশবের সন্ধি হয় বিকল্পে। 

অতএব গো +4অগ্রং এখানে পুর্ব স্এ্রান্থলারে গো4 অগ্রংল 

গৃ1+অব+ অগ্রংল গবাগ্রং ; শেষ ত্রান্চুসারে 'সন্ধি হবে বিকণ্পে' 

বলায় বিভাষার লক্ষণানুসারে ম্প্ই বুঝা যাইতেছে যে, 
একস্থানে সদ্ধির নিষেধ থাকিবে; স্থতরাং তথায় “গো অগ্রং, 

এইরূপই থাকিল। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে শেষ স্ত্রের বিকল্প 

পক্ষের সন্ধি পূর্বব সুত্রান্থুদারে “অব আদেশ করিয়া কর! যাইতে 

পারে, কিন্তু এঁ পুর্ধ সুত্রেও আবার “বা” নির্দেশ করায় তাহার 

০ 

শত পাশা ীস্পীপীীীটিটিটিিতিশীশীশ্শীঁ 42 শি সা শীত পীশািীিশীশীাোশি কির শি 

* 'ন) ( নএ.) ছুই প্রকার, প্রসঙ্যপ্রতিযেধ ও গযু]দাস। যেস্কুলে বিধির 

প্রাধান্ত ন। থাকে তথায় প্রলজ্য-প্রতিবেধ নঞ, হয়। যেমন 'অইম]াং মাংসং 

নাস্্ীয়াৎ' অষ্টমীতে মাংস থাইবে না! 'রাত্রৌ দধি ন ভুলীত” রাত্রিতে দধি 

থাইবে ন। ইত্যাদি স্থলে 'ধাইবে না? এই যে বিধি ইহার প্রাধান্ঠ নাই, কেনন| 

কচিৎ পাইলে ও তাহাতে কোন বিশেষ প্রত্যযায় হয় না। কেনন। শাস্ত্রকারেরাই 

উহাকে প্রগঙ্যপ্রতিষেধ নঞ, বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। তন্রপ এখানেও 

“চইবে না, এঠ ঘিধির প্রাধান্ঠ ন| থাকায় কোন স্থলে হইলে তাহাতে কোন 

ক্ষতি হইবে না। 

"অগ্রাধান্যং তিধেধত্র প্রতিবেধে প্রধানত] । 

প্রমল্যপ্রতিবেধোহসৌ কিয়! সহ হজ নঞ২1* ( ইডি পা) 



য্ডিগু 

মি্দেশ একেবারেই ব্যর্থ হঞ্স। গুতধাং একার কি] 'ও”কারের 
পর অকান্ধ থাকিলে তাহার লোপ হইখে, এই সাধারণ স্থত্রের 
স্বাধা 'গু'কারের পরস্থিত "আকারের লোঁপ করিয়া 'গোহগ্রং, 

এইরূপ আর একটী পদ হইবে । অতএব সুত্রে ছুইটা ঘা নির্দেশ 
ক্করাঞ্ধ ৩টী পদ হইল। অন্তত্রও এইরূপ জানিতে ছইবে। 
বিভাষানব দ্বার! সন্ধিসপ্বক্ধে আর একটা নিয়ম প্রচলিত আছে 
থে, ধাতুধ় সহিত উপলর্গের যৌগ এবং সমাঁপ ও একপদ্স্থলে 

দিত্য ) এঠস্তিন্ন অস্ত্র বিকল্পে সন্ধি হইবে। 
ক্রমশঃ উদাহরণ, 

'প্র-অন্-অ৮-প্রাণঃ 9 নি-ই [বা অয় ]-ঘঞুনি-আয়- 
বঞজ.হ্যায়ঃ | বরদ্ধা চ অচ্যুতশ্চ -্রন্ধ চ্যুতৌ" ব্রদ্মা এবং অচ্যুত 
ব্রদ্ধা 1 অচ্যুতঃ -ত্রক্াচযুতঃ | অন্ক্-ক্তঃ-অন্ক্-টিইট্) কঃ 
স্অংক্-জ্তঃ -অঙক্-তিক্তিঃ » অন্কিতঃ, দ্ন্ভ-অচ..দংভ-অ - 

দস্তঃ। প্র-অন্, নি+আয় (ধাতু ও উপসর্গের যোগ )) 

ব্রহ্মা +অচ্যুত € সমাস) ঘন্7ভ৬ঙ৬ অন্+কৃ (একপদ অর্থাৎ 

এক প্ন্ভত ও “অন্ক্'ই ধাতু )) এই সকল স্থলে নিত্যই সন্ধি 

হইবে অর্থাৎ সন্ধি না হইয়৷ অবিকল এরূপ ভাবে কিছুতেই 
খ(কিতে পারিবে না, তবে সমাসম্থলে বক্তা ইচ্ছা করিয়া যদি 
সমান না করেন তাহা হইলে “রঙ্গ অচ্যুতের সহিত যাইতেছেন, 
এতাদৃশ ভাবে মন্নিকর্ষ হইলেই যে সদ্ধিহইবে তাহা নহে। 

ধাতৃপদর্গ ও প্রকৃতি প্রত্যয় সন্বন্ধেও প্রায় এরূপ জ।নিতে হইবে 
অর্থাৎ কর্তা যদি পদ প্রস্তুত করিবার অতিপ্রায়ে উহাদের যোগ 

করেন। তাহা হইলে মিত্য সন্ধি হইবে। “অন্+ক্- অঙ্ক”, 

ধঅ্রস্+চ ক্রশ্চ” ইত্যাদি স্থলে প্রত্যয়ের সহিত যোগ হইবাব 
পূর্বেই একপদে নিত্য সন্ধি হইয়া থাকে। 

“সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতৃপসর্গয়োঃ। 

সমাসেংপি তথা নিত্য! পৈবান্তত্র বিভাষয়া ॥” (প্রাঞ্চ ) 
১ সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত তাষাঁও বিভাঁষ৷ নামে 

কথিত । শাকরী, চাগ্ডালী, শাবরী, আভীরী, শান্কী প্রভৃতি 

বিভাষা। ৩ বৌদ্ধশাস্গ্রস্থভেদ। 
বিভাঁস (পুং) ১ সপ্তর্ধির মধ্যে একটা ( ভৈতিরীয় আর ১৭১) 

হ দেষযোঁনিভেষ | ( মার্কপু” ৮০৭) ৩ রাগতেদ। গৌতগোণ৫১) 

বিভাঙ্কর (ব্রি) দীর্বিহীন। কুর্যালোকবিরহিত। 

( বরাহ লঘুজা ২৯) 

বিভাখ্বন্ (তরি) অত্যুজ্জল । 
বিভিত্তি (ত্ত্রী) বি-ভিদ্-কিন্। বিতেদ। বিবাদ। (কাঠক ১১1৫) 

বিভিন্দু (ত্রি) ১ বিশেষনূপ ভেদক। সর্বভেদকারী | “বিভিন্দুন| 

বিশেষেণ সর্বন্ত ভেদকেনাক্মীয়েন। (খক্ ১১১৬1২৭ সান্ণ) 

2111 ০ 

বিভীতক 

২ খখেদোক্ত আাজভডেদ। ইনি বিথ্যাভ বাঁজ! ছিলেন। 

(খক্ ৮১1৪১) 

ধিভি্ছুক (পুং)১ অস্থয়তেদ। ( পঞ্চবিংশব্রাণ ৯৫।১০।১১) 

বিভিন্নদর্শিন্ (ব্রি) ভি্লদম্বী। ( মার্ক'পুৎ ২৩৩৮) 

বিভী (হি) বিগততয়, ভীতিশৃন্ঠ, নিভীষ্ষ। (ভারত” বন”) 

বিভাত (পুং) খিভীতক। 
বিভীতক (পুং) ধিশেষেণ ভীত ইধ-স্বার্থে-কন্। পর্যায়--. 

অক্ষ, তু, কর্ষষল, ভূতবাস, কলিদ্রম) কল্বৃক্ষ, সংবর্ত, তৈল- 

ফল, ভূতাবাস, সংবর্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বছেড় ক, হার্যা, 
বিষক্্, অনিলগ্র, কাঁসঙ্্। 

ইহার ফল সাধারণে বয়ড়া নামে প্রচলিত। বৈজ্ঞানিক 

নাম 13117118118, 1)519170% ও ইংরাজী নাম--13011016 

1)790010)1 এই বৃক্ষ ভারতের সর্ব সমতল প্রান্তরে 
এবং শৈলাদিব পাদদেশেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পশ্চিম 

ভাবতের উষব ভূমিতে এই বৃক্ষ বড়একটা জন্মে না। সিংহল 
ও মলাক্ক ছ্বীপপুঞ্জেও এই জাতীয় বৃক্ষ পর্যাপ্ত জন্মিয়া থ|কে। 

এতত্ডিন্ন মাই, সিংহল, যবদ্ধীণ ও মলয় প্রায়োদীপে ইহার 

অন্য একশ্রেণীর বৃক্ষ আছে । উহার ফলগুলির মহিত ভ/রত- 

জাত বহেড়ার সামান্তমাত্র গ্রভেদ দৃষ্ট হয়। 
ভাঁবতের নানাস্লে বিভীতক ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত । 

হিন্দি নাম__ভৈরা, বহেড়।, বহেবা, ভেরা, ভৈরাহ, সগোনা, 
ভল, বুল্লা, বুছুরা ; বাঙ্গালা-_বহেড়া, বহেবা, বহেরি, বহিরা, 

ভৈরা, বুহুরু, বেহেরা, বন্ধুরা, বোহছোঁড়া, বয়ড়া) কোল-_ 

লিঙ্গ , লুপুগ ; সাওতাল-লোপঙ্গ ) উড়িয়া--ভারা, বহোড়া, 

বহধা, আসাম--হুলুচ, বৌরী3 গারো-চিরোরী; লেপচা- 

কানোম্; মগ-_লচেঙ্গ + ভীল--যেহেড়া ; মধ্য প্রদেশ,__বেহরা, 

বিহরা, ভৈরা, বহেড়া, বেহবা, টোয়াঞ্ডতী; গোও--তহক, 

তকবপ্রিব) যুক্ত গ্রদেশ_ বহেড়া, বুহেড়া, বেহাড়িয়া ; পঞ্জাব-_- 
বহিড়া, বহেড়া, বীরহ1, বলেল।) বয়ড়।, বেহেড়।; মার- 

বাড়, বহেড়া; হায়দগাবাদ--আহেড়া ঝেরা) সিদ্ধ বয়ড়া ; 

দাক্ষিণাত্য _-ববড়া, বল্দা, বলগা, বতরা, বৈর্দ1, বুল, ভেরদা, 

বেহল। ; বোম্বাই অঞ্চল, বেড়া, বড়, বেহেড়া, বেহড়া, 

ভেব্ণা, বেহেদো, বলরা, ভৈরা, ভের্দা, বছজ, বেল, হেল, 

গোতিঙ্গ ৬ ধেল; মহারাষ্্র_ ভের্দা, বেছেড়া, বহেরা, বেলা, 
গ্রোতিঙ্গ বেহাদ1, বেহশ|, স্থান্ বেড়া, হেলা, বের্দ।, যেহেল, 

ব্হড় ) গুর্জর,--সান, বেহস1, বেছেড়া, বেছেড়ান্। তামিল,-- 

তনি, থনি, কটুএলুএয়, তানৃকায়, তগডিতোগা।, চেটুএড়,প, 

তমকৈ, তানিকৈ, তানিকাইয়া, কউ,এড়,প, ৎ বল্লই-মর্দ, 
তমিকোই, কষ্ট,এড়,পী ; তেলগু--তনি, তগ্ডি4 তোয়া্ডি, 



চে 

বিভীতক 

'ানদ্রা, আনা, আনি, তড়ি, তোগ্ডি, কটুঠ, ওলুপী, তান্দ্রকায়, 

আঁনডডী, আভ্ডি, বহুদ্রহা, বহব! বা বহঢ়া; কণাড়ী,_ শাস্তি, 

"তারে, তনিকারী, তারিকারী, ভের্দা, বেছেল। তরী » মলয়ালম্ 

--অনি, তানি ) ব্রহ্মদেশ__থিৎসিন্, টিসসিন্ঃ বনথা» ফান- 
খাসি, ফাঙ্গাসি, ফাল্গাহ, পন্ গন, রুহির) সিংহল-_বলু 

বুলুগাহ ; আরব, বতিল্জ, বেলেয়পুজ, বলিলাজ পারহ্ত-_ 

বলেন।, বেলার়লেহ, বলিলাহ,। 

এই বৃক্ষ বন্তভূমিতে আপনাপনিই উৎপন্ন হয়। বাণিজ্যের 
সুবিধার জন্য অনেক কৃষক ইহার চাম করে। গাছগুলির 

স/ধারণ আকৃতি বেশ সুন্দর। গোড়া হইতে বুক্ষদণ্ডটা সরল- 

ভাবে উঠিয়া উপরে শাখাগ্রশাখায় ঝাকড়া হইয়া পড়িয়ছে, 

দেখিলেই বোধ হয় যেন একটী স্থুবৃহৎ ছত্র এস্থানে ছার! 

বিস্তার করিবার জনই রক্ষিত আছে । শিবালিক শৈল, গেশাবর, 

সিন্ধুন্দের তীরভূমি, কোয়ম্বাতোর ও বালিয়ার জঙ্গলে, সিংহল- 

দীপের ছুই হাজার ফিট উচ্চ ৈলস্তবকে এবং গোয়ালপাড়া, 

সুখনগর, গোরখপুর, ধামতোলা ও মোরঙ্গঈশৈলমালার প্রচুর 

পরিমাণে বহেড়াবৃক্ষ দেখা যায়। ইহার পত্র, ফল, কান্ঠ ও 

নির্যাস মানবের বিশেষ উপকারী । 

ৃক্ষত্বক্ ছেদন করিলে যে নির্ধ্া।স পাওয়া যায়, তাহা! কতকটা 

গদের (0১09) 4751)10) ন্যায় গুণবিশিষ্টা উহা সহজেই 

জলে গুলিয়া য্জ এবং বাতির আলোয় ধরিলে জবলিয়া উঠে; 

কিন্ত বিশেষ কোন গদ্ধ পাওয়া যাঁয় না। উহার ছাই কাল 

হয়। ফাঁদ্মাকোগ্রাফিকা ইপ্ডিকারচয়িতা বলেন থে, ইহ] 

বসোরর গদের মত। অনেক সময় উহা দেশী গদরূপে বিক্রীত 

হইয়া থাকে। কোল চুয়াড়েরা ইহা খায়। ইহা সম্পূর্ণন্ূগে 

দ্বলে গলে না এবং ইহাতে ডাম্বেলাকৃতি 0১10101) 010৮০- 

এর দানা, 31)1)2015070988]5 ও বিভিন্ন দানাদার চূর্ণ 

পাওয়! যায়। 

হরীতকীর গায় ইহারও কষ আছে। এই কারণে ইহা 
প্রভৃত পরিমাণে যুরোগে রপ্তানী হইয়। থাকে। ভারতেও 

চামড়া পরিষ্কার করিতে এবং রঙের কষ বৃদ্ধি করিতে বহেড়ার 
বণ ব্যবহার দেখ। যায়| এ বহেড়া সাধারণতঃ ছই প্রকার £-- 

১ গোলাকৃতি, ব্যাস ॥* বা ৪ ইঞ্চি; ২ অপেক্ষাকৃত বড়, 

ডিম্বাকার ও বেটার কাছে চেগ্টা। ফলগুলি সাধারণ বেশ 

নিটোল থাকে, কিন্তু শুকাইয়া আদিলে উহার পৃষ্ঠে পাচ কোণের 
একটী খাজ পড়ে। নী বা আঁটি পাঁচকোণা, ভিতরের শাস 

তৈলাক্ত ও সুগিষ্র॥ চর্দের জন্য কষ ব্যতীত বস্ত্ররঙ করিবার 

নিদন্ত ইষ্ঠার বল ব্যবহ।র আছে। ইপ্জারিবাগের লোকে বহেড়া 

দিবা যে প্রণালীতে কাপড় রগ্ত করে, নিয়ে তাহা প্রদত্ব হইল £-_ 

[ ৬৭, 1 বিভীতক 

প্রত্যেক বর্গগজ বস্ত্রের জন্য ১ পোয়া বহেড়! লইয়া ভাহাকে 

ভাঙ্গিয়৷ ফেলিবে। বীজ ও কাটিকুটা বাদ দিয় সেই ঘোলামুর্ণ 
১ দের জলে ভিজাইবে এবং তাহাতে ১ তোল! পরিমাণ 

দঘাড়িম্বের ছাল দ্রিবে। এক রাত্রি প্রককাথ ভিজিলে পর দিন 

তাহাকে উপমূর্টপরি তিনবার আগুনে জাল দিবে। তার পব 

ঠাণ্ডা হইলে মোটা কাপড়ে উহ! ছাকিয়া লইবে। তারপর যে 

কাঁপড়খনি রঙ করিবে, তাঁহা উত্তমরূপে জলে কাচিয়া| শুকাইতে 

দিবে। বন্নখানি অর্ধগুফ হইয়! আসিলে, তাহা উঠাইয়া অপর 
একটা পাব্রস্থ ১ তোলা ফট্কিরীমিশ্রিত জলে পুনরায় ডূবাইবে । 
পরে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া উত্তমরূপে প্র রঙের জলে কাচিবে 

যে, বন্ধের সর্ধব্রই সমান রঙ লাঁগে। বদি রঙ গাঁড় হয়, তাহা 

হইলে বস্থথানি হুর্যোত্বাপে শুকাইতে দিবে । কাপড়খানি 

শুকাইলে তাহাকে উপযু'পরি ঢুই বা তিন বার পরিষ্কার জলে 
কাঁচিয়া লইবে, যেন উহাতে রঙের দুর্গজ্ধ না থাকে। কাপড়ের 

বর্ণ তখন মেটেহলদে (8711 ৩1০৬ ) দীড়াইবে। 

প্রাচীন বৈগ্যক গ্রন্থে ইহার ভেষজ গুণ বর্ণিত 'আছে। হুরী- 

তক (11, 00)০1)01৮) আমপকী ( 1১17) 11011)005 101))1108) 

ও বৃহেড়া (1 517108) যোগে, ত্রিফলা গ্রস্তত হয়। এই 

(এফলা ত্রিদোষপ্প অর্থাৎ বাঝুপিন্ত ও কফদোমনাশক। বহেড়ার 

ফলত্বক্ত সন্কেচিক ৪ ভেদ্ক, সপ্দি, কাণা, স্বরভঙ্গ ও চক্ষরোগে 

ইহা বিশেষ (হতকর। 

বীজের শান মাদক ও রোধক। দগ্ধ স্থানে শাম বাটিয়া 

প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। হাকিমী মতে ইহা! বলবদ্ধক, 

সন্কেচক) পাচক, কোমল ও মুদ্ুবিরেচক, চক্ষুপ্রধাহে, বিশেষতঃ, 

চক্ষ রোগে মধুসহ ইহার প্রয়েগ বিশেষ হিতসাধক । আরবেরা 
ভারতবাঁপীর নিকট ইাঁব ভেষজপ্তণশিক্ষা করিয়া পশ্চিম 

যুরোপে তাহা প্রয়োগ করে, তাই প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন 
্রস্থকারদিগের গ্রন্থে আমরা বিভীতকের ব্যবহার দেখিতে পাই। 

তদ্দেশীয় পরবষ্িকালেব চিকিৎসকগণও ইহার ব্যবহার হইতে 

বিরত হুন নাই। 

বর্তমানকালে দেশীয় লোকে ইহার বৈদ্ভক ও হেকিমী 
প্রয়োগ প্রায়ই অবগত আছেন এবং তাহারা আবশ্বক মত 

রোগবিশেষে ত্রিফলাদির প্রয়োগও করিয়া! থাকেন। জলোদরী, 

অশ. কুষ্ঠ ও অজীর্ণরোগে এবং জরে ইহা, ফলদাঁয়ক। কাঁচা 
ফল ভেদক, কিন্তু পাক। ফল বা শুষ্ষফল রোধক। ইহাঁর বীজ- 

তৈল কেশের হিতকর। গঁদ ভেদক ও ন্গিপ্ধকারক | কোক্কণ- 

বাসী পাঁণ ও স্ুপারীযোগে ইহার বীজের শাস ও তল্লাতক 

কতক পরিমাণে খাইয়া থাকে । ইহাতে অগ্রিমান্দ্য না" করে। 

*. কীচা ফল ছাগল, ভেড়া, গবাদি, হরিণ ও বীদরে খাঁ ॥ 



বিভীতক 

বীজের মধ্যে যে বাদাম থাকে, দেশীয় লোকে তাহা ভাঙ্গিয়। 
খায়। বড় ফলের শান অধিক পরিমাণে খাইলে মাদকতা 
জম্মে। মালব-ভীল-সেনাদলের সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন মিঃ 
রাভক্ লিখিয়াছেন, এক দিন তিনটা বালক বছেড়া বীজের 
শাস থায়। ছুইটী সেই দিনই নেশার থোরে ঝিমাইয়! "পড়ে 
এবং শিরঃপীড়ার কথা প্রকাশ করে। পরে বমন হইলে 
তাহাদের যন্ত্রণা ও পীড়ার লাঘব হয়,অপর বালকটীর প্রথম দিন 
কিছু গীড়ার লক্ষণ দেখা যায় নাই, পর দিন সে হতচেতন 
ও হিমাঙ্গ হইয়া! পড়ে। এ সময়ে তাহাকে বমনকারক ওঁষধ 
ও উত্তপ্ত চা পান করিতে দেওয়ায় ক্রমশ: আরোগ্যের লক্ষণ 

সকল দেখা দিতে থাকে। ক্রমে তাহার চৈতন্ত হইতে 

থাকে, কিন্তু সে দিনও নিঝুম্ভাবে শুইয়া থাকে এবং মাথা- 
ধোরা ও দপব্রপানীর কথা বলে। তৎপর দিনেও তাহার 
নাড়ীর গতি দরল হয় নাই। পরে সে আরোগ্য লাভ করে। 
ডাঃ রাডক বলেন, ০0070] 10]) ব্যবহার না করিলে বোধ 

ছয়, বিষের €ভাবে বালকের মৃত্যু ঘটিত। ডাঃ বার্টন ত্রাউন 

বলেন, বাজারে মগ্ গ্রস্ততকারীবা হরীতকী, আমলকী বা 

বহেড়। মগ্ভে মিশাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তাহারই ফলে 
অনেক কুফল ঘটিরা লোকাকে বিপদ্গ্রস্ত কৰে। ডাইমক্, হুপার 
ও ওয়ারেন বিশেষ পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন যে, বীজের শাসে 

কোন মাদক পদার্থ নাই। কাংড়া জেলাবানী গবাদিকে ইহার 

পত্র খাওয়াইয়৷ থাকে। 

কাষ্ঠের বর্ণ হরিদ্রাভ ধূসর, দৃঢ় অথচ অন্তঃসারশুন্য। 
আকৃতিতে কতকটা 099£6)1)1 4911)67101193 বৃক্ষের অনু- 

রূপ এবং প্রতি ঘন ফিটের ওজন ৩৯ হইতে ৪৩ পাউও। 

এই কাষ্ঠ বু দিন স্থায়ী হয় না, সহজেই পোকা লাগে। এই 

কারণে কেহই ইহাকে আদর করে না। পাটাতন করিতে, 

প্যাকিং বাক্স ও নৌকা নির্মাণে ইহার বহুল ব্যবহার হয়। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহার তক্তা জলে পচাইয়া কিছুর্দিন 
পরে গৃহের দরজা! জানালাদি লাগান হইয়া থাকে। মধ্য- 
প্রদ্দেশে যখন বীজশালকাষ্টের একান্ত অভাব হর, তখন তথা- 

কার লোকে এই কাষ্ঠে লাঙ্গল ও গোশকট গ্রস্থত করে । দক্ষিণ 

ভারতে ইহার কাষ্ঠে প্যাকিং বাক্স, কফির বাক্স, ভেলা 

(08050201217 ) ও শশ্ত পঁরমাপক "" ব্রবিশেব নিন্মিত হয়। 

বহু কাল হইতে মআধ্যনন।তে বা হকের প্রচলন আছে। 

বৈদিক খষিগণ বিভীতককাষ্টনিম্রিত পাশ! ব্যবহার করিতেন। 

বোধ হয় থেলার সময় বিভীতক কাটের পাশা হাড়ের পাশা 

অপেক্ষা বেশ সুচাল পাড়িত। খাগ্বেদনংহিতার_ ১০. মএ্রের, 

৩৪ সুক্তে দ্যুতকার ও অক্ষের বর্ণনা আছে ৫, ১১:৭৭ 1.. ছ 
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বিভীতক 

“প্রাবে পা মা বৃহতো মাদয়স্তি প্রবাঁতেজা ইরিণে বর্বতানাঃ। 
সোমস্তেব মৌজবতন্ত ভক্ষো1 বিভীদকো জাগৃবিমহ্মচ্ছান্ ॥» 

( খক্ ১০৩৪১ ) 

বৃহতো মহতো! বিভীতকস্ত ফলত্বেন সম্বদ্ধিনঃ প্রবাতেজ। 
প্রবণে দেশে জাতা ইরিণ আক্ষারে বর্কৃতানাঃ প্রবর্তমানাঃ 
প্রাবেপাঃ প্রবেপিণঃ কম্পনশীল! অক্ষ ম! মাং মাদয়স্তি হ্য়স্তি 

কিঞ্চ জাগৃবির্জযপরাজয়য়োহশোকাভ্যাং কিতবানাং জাগরণস্ত 

কর্তা বিভীদকে! বিভীতকবিকারোহক্ষো! মহং মামচ্ছান্ 
অচচ্ছ্দৎ।” (সায়ণ) 

ইহছাব ফলের কষে হীবাকস দিলে লিখিবার উত্তম কালী 
প্স্থত হইয়া থাকে। বীজের তৈল কেশমূল-দূঢ়কর ও কেশ- 
বদ্ধক। চিনি পরিষ্কার কার্যে ইহান্ন কার ছাই সাবস্তবাড়ী 
জেলাবাসী প্রধানত্ঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার পাতার 
কাথে মলাই ( 13995/611)8 5817:918 ) বুক্ষের তক্তা ৫1৬ মাস 

ভিজাইয়া রাখিলে উহা! এত দৃঢ় হয় যে, তাহা জলকাদায় শীপ্ত ন্ট 
হয় না। এই কারণে উহ! রেল পাতিবার উৎকুষ্ট শ্লিপার প্রস্তত 
হইতে পারে। গাছগুলি গুধ্বেজাকারে ও ছায়াপ্র হয় বলিয়া 
অনেক স্থানে ইহা রাস্তার ছুই পার্থে বসান হয়। উত্তব 
ভারতের হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস, এই গাছে ভূতে বাসা কবে, 
এই কারণে দিবাঁভাগেও তাহারা উহ।র ছায়াতলে বসিতে সাহস 
করে না। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের লোকের বিশ্বাস ইহা ছুর্ভাগ্য 
আনিয়া দেয় এবং যে ব্যক্তি ইহার কাষ্ঠ গৃহের দরজ। বা জানা- 
লায় লাগায়, তাহার বংশে বাতি দিবার কেহ থাকে না। 

কাণ্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে ইহার ফল স্ুুপক হইয়া 
উঠে এবং বাজারে উহা বিক্রীত হয়। মানভূম, হাজারিবাগ, 
প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে উহার মুল্য ১ টাকা এবং চট্টগ্রামে 
প্রায় « টাকা মণ হয়। হরীতকীর মুল্য ইহা অপেক্ষা অনেক 

বেশী। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই ফল ও বীজের পারমাণ- 

বিক পদার্থ সমষ্টির যে তালিকা গৃহীত হইয়াছে, তাহ। সাধারণের 
অবগতির জন্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল £__- 

পদার্থ ফলত্বক্ বীজকোয 

জলায়াংশ ৮*৪০ ১১৩৮ 

ভল্ ন*২৮ ৪*৩৮ 

৬. 

পেটেশলিয়ম ইথর এক্ট্াক্ট, *১২ ২৯৮২ , 
থর এক্ট্র/, ৪১ ৫ 

ইল্কোহলীয় ৮ ৬০৪২ ৬১ 
জলীয় রী ৩৮৫৩ ২৫.২৬ 

উক্ত ফলত্বকে বর্ণ ( 0০1০8717% 0)00৮৫1) গঁদ ( 79810) 

ক এসিড ও তৈল পাওয়া যায়। উহণদের এক্ট্রাক্ট হইতে 
৯ 



ষে পিে, [লিয়ম ইথর উৎপন্ন হয়, তাহা! সবুজবর্ণ মিশ্রিত হরিদ্রা- ] 

বর্ণের তৈলে ম্পষ্টই অনুভূত হয়। এল্কোহলীয় এক্ট্রাক্ট 

রিদ্রাবর্ণ, ভঙ্গুর, ধারক ও উষ্ণ জলে দ্রৰ হয়। জলীয় ব| 
009905 12য61806 ও চর্খ পরিষ্ষার-করণের শক্তি (6৮01010) 

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বীজ শাসেযে তৈল পাওয়া যায়, 

তাহাতে প্রায় ৩০:৪৪ অংশ রদবৎ পদার্থ বিগ্কমান আছে। 
উহা থিতাইলে উপরে ঈষৎ সবুজবর্ণের তৈল এবং তলায় 
স্বতের ন্যায় গাড় সাদা জমাট পাওয়া যায়। উহা! সাধারণতঃ 

উধধার্থেই ব্যবধ্ধত হইয়া থাকে । বীজ তৈল বাদাম তৈলের 

স্টায় পাতল1, তাহাতে ফিকে হরিদ্রবর্ণ যে পিটোলিয়ম 

ইথার একৃষ্রা পাওয়া ঘায়, তাহা সহজে শুকায় না বা 

এল্কোহলে ড্রব হয় না; কিন্তু এলকোহালিক এক্ট্রাক্ 
উষ্ণ জলে দ্রব হয়। উহাতে অম্নের প্রতিক্রিয়া বিদ্য- 

মান থাকে। সাবান, চিনি বা ক্ষারের বিন্দুমাত্র নিদর্শন 

বা আম্বাদ নাই। 

গুণ কটু, তিক্ত, কৃষায়, উষ্ণ, কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তি- 

কারক, পলিতদ্র, বিপাকে মধুর । ইহার মজ্জগুণ-_হৃষ্টা, ছি, 
কফ ও বাতনাশক, মধুব, মদকারক। ইহার তৈলগুণ_-স্বাছ, 

নাতল, কেশবদ্ধক, গুক, পিন্ত ও বায়ুনাশক। (রাজনি” ) 

বিভীদক (পুং) বিভীতক। 

বিভীষণ । 
৩১।.৩৪ ) ইতি লা। ১ নলতণ। (রাজনি”) (ব্রি) ২ ভয়ানক, 

ভয়জনক। এহীন্দ্োবিশ্বন্ত দমিতা খিভীষণঃ” 

'বিভীষণঃ ভয়জনকঠ, (সায়ণ ) 

(পুং) ৩ লঙ্কাপতি রাবণের কনিষ্ঠ সছোদব ও রামচন্ত্রের 
পরম বন্ধু। স্মালী রাক্ষসের দৌহিত্র । বিশ্রবামুনিব গুরসে ও 

কৈকমী রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম। 

একদিন স্তুমালী পুষ্পকবথে কুবেবকে দেখিরা তৎসদৃশ 

দৌহিত্র লাভের আশায় গুণবততী কন্তা কৈকসীকে বিশ্রবার 

কাছে পাঠাইয়া দেন। ধ্যানস্থ বিশ্ব কৈকসীকে নিকটে 

আমিতে দেখিয়া তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়৷ বলেন, “এ দারুণ 
সময়ে তুমি আপিয়াছ, এ সময়ে তোমার গর্ভে দারুণাকার 
বাক্ষলগণই জন্ম গ্রহণ করিবে ।'-তথন কৈকসী সান্ুনয়ে প্রার্থনা 

আনাইল, “প্রভু! আমি এরূপ পুত্র চাহি না। আমার প্রতি 

প্রপন্ন হউন ।, তখন খধি সন্তষ্ট হইয়া! কহিলেন, আমার কথা 
অন্তথা হইবার নহে। যাহা হউক, তোমার শেষ গর্ভে ষে পুত্র 
হইবে, সে আমার আশর্বাদে আমার বংশানুরূপ ও 

পরমধাম্মিক হইবে । বিভীষণই কৈকসীর শেষ সম্ভতান, খষির 
জা পীর্বাদের ফল$ 

[ ৬৭২ ] 

| 

পুং) বিভীষয়তীতি বি-ভীষি ( নন্দিগ্রহিপচাতি। পা 

(কু ৫1৩৪৬) | 

শী শশা শি সু 

বিভীষণ 
এস শশী 

বিভীষণও প্রথমে জ্যেষ্ঠ রাবণ ও ও কুস্তকর্ণের লহিত লহুত্রবর্ষ 
তিপন্তা ফরেন। ব্্ষা বর দিতে আলিলে বিভীষণ তাহার নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "বিপদে ধেন আমার ধর্মে মতি থাকে। 
লিয়তই যেন বন্গচিস্তা ক্ক/রিত হয়।” ত্রহ্ধা বর দিলেন, "রাক্ষস 
যোগিতে জন্মিয়াও যখন তোমার অধন্মে মতি নাই, খন আমার 
বরে তুমি অমরত্ব লাভ করিবে ।, এইরূপে তরঙ্গার বরে বিভীষণ' 
অমর হইলেন । 

ৰরলাভের় পর রাবণের সহিত বিভীষণও লঙ্কাপুরে আ(সিয়। 

বাস করিলেন | গন্ধর্বাধিপতি শৈলুষের কন্তা সরমার হৃহিঃ 
তাহার বিবাহ হইল। 

সীতাহরণ কবিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিলেন। রানণের আচরণে 
দার্মিক বিভীষণের প্রাণ ব্যথিত হইল। সতীসাধবী সীতার 
পরিচধ্যার জন্য গ্রিয়পত্গী সবম।র উপর ভার দিলেন। তারপর 
মীতান্বেষণে হনূমান্ আসিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইল। হনুমানের 
মুখে রাবণ নিজ নিন্দাবাদ "ও রামচন্দ্রেব শৌত্যবীধ্যের প্রশংসা 
শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন, এমন কি হনুমানের 
গ্রুতি অতিশয় তুদ্ধ হইয়া তাহাকে বধ করিতে আদেশ করেন। 

এ সময় বিভীষণ দূতবধ যে অতি গঠিত কাধ্য, তাহা বুঝাইয়া 

দিয়া রাবিণকে শান্ত করেন। তৎপরে যখন বিভীষণ পুনিলেন যে, 

রামচন্দ্র সসৈন্তে আমিতেছেন, তখন তিনি রামেব সীতা রাঁমকে 
ফিবাইয়! দিবার জন্য কত শতবার অন্তুনোঁধ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহার কথায় রাবণ আদৌ কর্ণপাত করেন নাই! ববং বিভী- 
ষণের পুনঃ পুনঃ হিশকথায় বিরক্ত হইয়া রাবণ তাহাকে বলিয়া- 
ছিলেন, “িভীষণ ! আমার যশঃ ও ধশ্বধ্য তোর চক্ষে সহ হয় 
না। রেকুলকপক্ক! তোরে শতধিক্।” এইরূপে রাবণ বিভী- 
ষণকে অবমানিত করিয়া তাড়াইয়৷ দেন। 

বিভীষণ একজন মহাবীর অথচ পরম ধান্মিক। তিনি 
বুঝয়াছিলেন, রাবণ যে দারুণ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে 

আর তাহার রক্ষা নাই। তিনি অপমানিত ও মন্মগীড়িত হইয়া 
চারিজন রাক্ষদপহ রাঞ্জপুরী পরিত্যাগ করিলেন। ধর্দয়ক্ষার 
জন্য তিনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। এ 
সময় রামচন্দ্র সমুদ্রের অপর পারে বানরসৈন্তসহ উপস্থিত। 

বিভীষণ চারিজন অনুচরসহ সমুদ্রের উত্তরপার্থে আসিলেন। 
প্রথমে সুগ্রীব তাহাকে শত্রুর মনে করিয়া সংহার করিতে 
উদ্ভত হইয়াছিলেন। কিন্তু শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য 
এই বুঝাইর! রামচন্ত্র কপিবরগণকে শান্ত করিলেন। তথাপি 
স্ুগ্রাব বলিয়াছিলেন,“বিপদৃকালে ভাতাকে ছাড়িয়া যে, বিপক্ষপক্ 

আশ্রয় করে, তাহাকে বিশ্বাস কৰা কর্তব্য নহে। রাম কিন্তু 

[ 'শীষণকে মিত্ররূপে পরম সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহারাই 



বিভীষ! 
০ পপ পপ ০ পাপা ০০ পা বপন সপ আন পপ ৯ পি 

নিকট রামচন্দ্র রাবণের বলাবল জানিতে পারিয়াছিলেন, 

জাহাতেই ভবিষ্যতে তাহার যথেষ্ট স্থবিধা হইয়াছিল । 

তৎপরে রাম্তন্ত্র লঙ্কা আপগিয়া শিবিরস্বাপন করিলেন। 

ঘিভীঘণও তরাবর তাহার পার্শচর হইয়| রহিলেন | লল্কা় 

[ ৬৭৩ ] বিভৃমৎ 
শশশীস্পি টিপি শি শত পপি 

বিভীষিক! (স্ত্রী বিভীক্ব স্বার্থে-কন্-স্রিঘাং-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। 
ভয় প্রদর্শন । | 

প্রত্বা শত্্ুবিভীষিকাং কতিপয় গ্রামেধু দীনাঃ প্রজাঃ |” (শাস্তিশ”) 

বিভ্ু (পুং) বি তু (বিসংপ্রসংত্যোডু সংভ্ঞায়াং । পা ৩২১৮৭ ) 
॥ মীসমর উপস্থিত হইলে বিভীষণ একজ্রন মন্ত্রী, সেনাপতি ও | ইতিড়। ১ প্রতু। 

সাঞ্ছিবি গ্রহিকের কার্য চালাইতে লাগিলেন । যখন গ্রীরামলক্্ণ “বিভূরধিভক্কাবনবং পুমানিতি ক্রম।দমুং নারদ ইতাবোধি সঃ” 

শক্তিশেলে আবদ্ধ হন, তখন বিভীষণই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া (মাঘ ১ স") 
বণস্থলে পতিত ভান্ববান্কে থুঁজিয়া বাহির করিয়! বামলক্ষাণের ১ সর্বগত। ৩ শঙ্কর। (ভারত ১৩।/১৭।১৬ ) ট ব্রচ্ছ। 

চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ততপরে মায়াশীহা 

ইন্দরত্জিৎ যখন কপিসৈন্তকে মোহিত করেন এবং রামচন্ত্র সীতার 

নিধনবার্তী শুনিয়া অতিশয় কাতর হুইস্তা পড়েন, সে সময়েও 

বিভীষণ রামের নিকট আসিয়া হার ভ্রম অপনোদন করেন । 

পরে তাহারই কৌশলে নিকুস্ভিলাযজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ইন্ত্রজিৎকে 
(বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এমন কি বিভীষণ সহায় 

ম। হইলে রামচন্দ্র রাবণবধ করিতে সমর্থ হইতেন না। 

মহাবীর দশানন রামচন্ত্রের শরাঘাঁতে যখন তুপতিত হইলেন, 

তখন বিভীষণের ভ্রাতূশোক উথলিয়াঁ উঠিল, পার্মিকের প্রাণ 

ঞ্োষ্ঠন্রাতার অধঃপতন সন কবিতে পারিল নাঁ। কবিগুরু 

বাল্সীকি বিভীষণের যে বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! পাঠ 

করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয় । অবশেষে জো্টব্রাতার উপমুক্ত 

প্রেতরুত্য সমাপন করিয়া রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণই লঙ্কার 

অধিপতি হইলেন । 

পন্সপুত্রাণমতে _বিভীষণের মাতার নাম নিকষাঁ ।* আধুনিক 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণের তরণীমেন নামে এক পুত্রের নাম 

পাওয়া যায়। 

জৈনদিগের পদ্মপুরাণে এই বিভীষণের চরিত্র ভিন্নভাবে 

চিত্রিত। তথায় বিভীষণ এক নন প্রক্কত জিনভক্ত, পরমধার্ম্িক 

কিক 

দেখাইম! | 

সপ হু ০ 

(মেদিনী) € ভৃত্য । (ত্রিকা*)শ বিষুণ। (ভারত ১৩।১৪৯১৭৭১ 

৭ লীবাত্মা। 

নশকাশ্চক্ষুষা দ্রষ্ট+ দেহে স্ক্ষাগতো! বিহুঃ | 

দশ্তুতে জ্ঞানচক্ষুতিস্তপশ্চক্ষুভিরেব চ ॥” (সুশতশারীরস্থাণ । 

৮ নিত্য। ৯ অর্থ । (হেম) (তি) স্বামি. 
সংযোগী, পরম মহবৃবিশিষ্ট, আম্মা গ্রতৃতি, কাল, খ (আকাশ) 

আত্মা ও দিক্ বিভু। 

“আত্েন্িয়াদাধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্তৃকম্। 

বিস্বুন্ধ্যাদি শুণবান্ বুদ্ধিস্ত দ্বিধা মতা ॥” ( ভাধাপরি" ) 
“বিভুরিতি বিভুত্বং পরমমহ বব বং, ( সিদ্ধান্তমুক্তা * ) 

“কালখায্মপিশাং সর্ব-গতত্বং পরমং মহৎ” € ভাষাপরি* : 

১১ দৃড়। ১২ ব্যাপক। পপ্রাতর্ধাবাণং বিতৃঁং বিশে বিশে” 

( খক্ ১৪০1১) “বিভূং বিভুং ব্যাপিনং' ( সায়ণ ) ৯৩ ব্যাপ্ন! 

শ্বিভূব্যায়াম উতরাতিরশ্বিনা” (থক ১৩৪১) এবভুণ্যাপ্তঃ' 

( সাম্মণ ) ১৪ সর্বত্র গমনশীল, যিনি সকল স্থলে গমন করিচ্ে 

সমর্থ। (খা ১১৬৫১) ১৫ ঈশ্বর। প্বনেধু চিত্রং বিভূং 

বিশে বিশে” (খক্ ৪1৭১) “বিভৃং বিভুং ঈশ্বরং, (সায়ণ ) 
১৬ মহান্। “ইন্দ্র রাধসী বিত্বীগাতি শুক্রতো” € খাকু ৫1৩০।১ 9 

“বিভী মহতী" (সায়ণ ) 

১৪ 

বিভুক্রতু (তরি) বলশালী, শক্রপরাতবকর | ( ধক্ ৮৫৮১৫ ) 

বিভূগ্র (ত্বি। বিশ্কুদ। ঈষৎ ভগ্ন । 

বিভূজ (ত্রি)১ বিবাহ । ২ বন্রা। [ মুপবিভুজ দেখ । ] 

বিভুত্ব (ক্লী) বিভোর্ভাবঃ ত্ব। বিভ্বুর ভাব বাধর্ম। বিস্ুর 

কার্য, সর্বমূর্তসংযোগ, পরম মহব্ব। ( সর্বদরশশনসংগ্রহ ১*৬।১২ ) 

এবং সংসারবিরক্ত পুরুষ । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিভীষণ অমর। মহাভারত হইতে 

জানা যায় যে, তিনি যু'ধষ্টিরের রাজসুয়-যজ্ঞসভাম উপস্থিত হইয়া- 

ছিলেন। উৎকলের পুরুষোত্তমে সাধারণের বিশ্বাস যে, এখনও 

বিভীষণ গভীর নিশায় জগন্নাথ মহাপ্রত্কে পুজা করিতে 

আসিয়া থাকেন। বিভূদত, গুপ্তবংশীয় মহারাজ হস্তিনের সান্ধিবিগ্রহিক। ইহার 

৪ আপ্রনেয়-স্তোত্ররচয়িতা | পিতার নাম হুর্যদত্র । 

বিভীষ। (ভ্ত্রী) বিভেতুমিচ্ছা, ভী লন্, বিভীষ-অ টাপ২। ভয় | বিভৃপ্রমিত (বি) বিভুর সমান । বিভুতুল্য ৷ (কৌধীত কীউ” ১) 

পাইবার ইচ্ছা, ভীত হইবার ইচ্ছা । কিভুমত্ড (তরি) বিভু-অন্ত্যর্থেমতুপ্। বিুতবযুক্ত। মহরযুক্ত। 
(খক্ ৯৮৫১৬ ) পবিভুমতে 'রাজমতে শ্বাহা” ( গুরুযজু ৩৮৮) 

নার 
জ্রানাতিভা রি 

? 4 

& বালীকিরানায়ণের যুদ্ধক1তেও বিসীষণ “নিকয।নল্গদ' রূপেই অভিহিত | “বিভুমতে বিতুরস্তান্তীতি ধিভুমান্, ( মহীধর ) এন্বস্থলে বিভুমান্ 

হউয়াছেন। (যৃদ্ধকাণ্ড ৯২ সঙ্গ) ইন্দ্রের বিশেষণ, 'মহত্বযুক্ত ইন্তর্কে হোম করি'। ॥$ 

স11 
১৬৯ 



পিডভৃতিদ্বাদশী 
পাসে শশী শশী শশী শালস্পাাশাশিশী তি সপ শশী আস সি পা পালা 

বিভবরী (স্ত্রী) বিভ্ন্। € কাঠক 511৩) [ বিভ্ন্ দেখ । ] 

বিভুবশ্মন্, রাজা অংগুবশ্মান পুর। ইনি ৬৪৯ খুষ্টাঝে বিদ্য- 

মান ছিলেন । 

বিভূতঙ্গমা (স্ত্রী) বহুদংখ্যক। প্রন্ৃত। (ললিত-বিস্তর ) 

বিভূ তছ্যুন্ন (তরি) প্রভৃতযশন্বী বা প্রস্ৃত অব্বিশিষ্ট। 

স্পিন সপ কাপ শি শশ্পপিপলন শশা শশা 

করিয়া তৎপর দিন অর্থাৎ দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে দান ও 

গ্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শুরুমাল্য ও অন্ুলেপনাদি ছারা 

বিুপুজা! করিয়া নিযবোক্তরূপ পুজা করিবে। যথা 
*বিভূতিদায় নমঃ পাধাবশোকায় চ জানগুনী। 

নমঃ শিবায়েত্যুকূ চ বিশ্বমুর্তয়ে নমঃ কটিম্ | 
“দ্বাতাহতি-ধিভূতদায় এবকা উ সপ্রথাঃ” (খেক ১১৫৬১) 

'বিভৃতহায়ঃ গভৃতযশাঃ গ্রভৃতান্ো রা” (সায়ণ ) 

দ্বিডুতমনস্ (ব্রি)বিমনদ্। (নিরুত্ত ১০1২৬) 

বিভৃতরাতি (খি) রা-দানে-রা-ক্কিন্ রাতিঃ দানং, বিভ্ৃতাং 

রাতিং দানং যন্ত। বি্ভিতদান। “বিভূতরাতিং বিপ্র চিত্রশঃ” 

( খক্ ৮১৯২) পিতৃতরাতিং বিভূতদানং ( সায়প) 

বিভাতি (কী) বিভু-ধিল্,। অণিমাদি অষ্টবিধ প্রশ্থধ্য, পর্যায় 

ভূতি, এষা । 
"এবাছিতে বিভৃতয় ইন্দরমাবতে” (খক্ ১৮৯) 
“বিভূতয়ঃ এশ্বধাবিশেষাঃ? (সায়ণ ) 

ভাপিমা, তা ঘমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও 

কমাবশায় হা 'এই অষ্টবিদ এখধ্কে বিভূতি কহে। পাত্জল- 

দশনে বিভুতিপাদে যোগেপ ধারা কিরূপে কি কি খ্রশ্বধ্য লাভ 

হয়, তাহার বিশেষ বিব€ণ বর্ণিত হইয়াছে । 
২ শিবধৃত ভন্ম। দেবীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১৪শ 

অব্যাঁয়ে বিস্তুতিধারণমাহ। সময এবং ১৫শ অধ্যায়ে ত্রিপুণ্ড, ও 

উদ্ধপু্ড, ধাবণবধি বর্ণনএসন্দে এতদ্বিষয় সবিস্তারে বণিত আছে। 

৩ তগবান্ বির নিত্য যে এশ্বধ্য,তাহাকে বিভূতি কহে। 
“পর।ৎ্পরতরং তন্বং পরং ব্র্মেকমধ্যয়ম্। 
নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতিরদ্বয়ং তমসঃ পরম্। 

উশ্বধ্যং তন্ত যন্নিত্যং বিভূতিরিতি গীয়তে ॥” (কৃন্মপুরাণ ১অ?) 
৩ লক্গমী। “বিভূতিরস্ত গুনৃতা” খক্ ১।৩০:৫) “বিভূতি্ষমীঃ। 

(সায়ণ) ৪ বিভবহেতু । “রয়িবিভূতিরীয়তে বচস্তা” (খক্ ৬।৬১।১) 

“বিহৃতিক্্রগতো বিভবহেতুঃ” (সায়ণ )€ বিবিধ শ্ষ্টি। (ভাগবত 
81২51৪৩ )৬ সম্পৎ। 

“অক্তিভূয় বিভূতিমার্তণীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।”্রঘু” ৮৩৬) 

বিডৃগ্ধিচক্দ্র (পুং। ধৌদ্ধগ্রস্থকাঁরভেদ। ( তারনাথ ) 

বিভৃতিদ্বাদশী ! স্ত্রী) বিভৃতিবদ্ধিকা ছবাদশী। ব্রতবিশেষ, এই 
স্রত করিলে বিভূতি বদ্ধিত হয়, এজন্ত ইহাকে বিভূৃতিদ্বাদশীব্রত 

কহে। মংস্তপুরাণে এই ত্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে-- 
এই ত্রত বিধুভব্রত, ইহা সর্বপাপনাশক। ব্রতের বিধান 

এইরূপ,_কাঠিক, অগ্র্থায়ণ, ফান্তন, বৈশাখ খা আধাঢ মাসের 

শুর্লাদণনীর ধ্দিন সণ্যত হইয়া একাদশীর দিন উপবাস করিয়া 
ভগবান বসুর টদদেশে পুজা করিতে হইবে। এইক্ধপে গা |. 

_ ৮ শশা শী্শীশী শী পেপসি পাপা রূপ নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। 

শা াশ্ট িন্পাশাতী 

কন্দ্পায় নমো মেঢুমাদিত্যায় নমঃ করৌ। 

দামোদগায়েত্যুদরং বাসুদেবায় চ স্তন & 

মাধবায়েতি হদয়ং কণমুৎ্কিতে নমঃ 
শ্রীধরায় মুখং কেশান্ কেশবায়েতি নারদ ॥ 

ৃষ্ট, শা ধগায়েতি শ্রবণো চ স্বয়ন্তুবে | 
স্বনায়া শঙ্চত্রনসি গদাপরশুপাপয়ঃ। 

সর্বাত্মনে শিগোব্রক্গন্ নম ইত্যতিপু্য়েং ॥” অতস্তপু৮৩অপ) 

“পাদ বিভৃতিদায় নমঃ? 'জাগুনী অশোকায় নমঃ ইত্যাদি 
রূপে পূজা করিতে হয়। একাদশার দিন রাত্রে একটা কুস্ত 
মাব্যে উত্পলের সঞ্তি যথাসাধ্য "ভগবান বিষুুর মৎ্হমু্তি 

নিশ্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে হয় এ৭ং মার একটী সিতবন্ত 

দ্বার বেষ্টিত তিপযুক্ত গুড়পাত্র রাখিতে হইবে। এই রাত্রতে 

ভগবান্ বিষুর শাম ও ইতিহাসাি শ্রবণ করিদ। জাগরণ 

কর! বিধেয়। প্রাতঃকালে এ উদকুণ্তেব সহিত দেবশুষ্তি, 

ত্রাঙ্গণকে নিম়োঞ্জ প্রার্থন! পাঠ কিয়া দন করিবে। 

"্যখা ন মুচাতে বিষেগঃ সদা সর্বাবিভুতিভিঃ | 
তথা মামুদ্ধরাশেষুঃখসংসারমাগরাৎ ॥৮ 

এইরপে দান করিয়া ব্রাহ্মণ, আম্মীয় কুটুন্বকে ভোজন 

করাইয়! স্বয়ং পারণ করিবে। এই ব্রত প্রতিমাসে করিতে হয় । 

পৃক্ো যে মাস উল্লিখিত হইয়াছে, উহার যে কোন মাস হইতে 

আরস্ত করিয়া সংবৎসরকাঁল দ্বাদশ মাসে দ্বাশীর দ্দিন এই- 

ংবখ্সর পরে যথা- 

শক্তি লবণপর্বত্তের সহিত একটা শধ্যা গুরুকে দান করিতে হয়। 

যাহার ধেরূপ শক্তি তিনি তদ্রীপ ধনবস্ত্রাদি দান করিবেন । অতি 

দরিদ্র ব্যক্তি এই সকল করিতে অসমর্থ হইলে যদি ছুই 
বমরকাঁল একাদশীর দিন উপবাস, পূজা! ও দ্বাশীর দিন 

পূজা পারণ করেন, তবে সফল পাতক হহতে মুক্ত হইয়। 
(বভৃতি 'লাভ করিয়! থাকেন। যনি এই ত্রতের অনুষ্ঠান 

করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুস্ত হন এবং তাহার (পতৃগণ 

উদ্ধার গ্রাপ্ত হন। শত সহশ্ জন্ম তাহার শোক, ব্যাধি, দায়িড্র্য 

বন্ধন হয় না এবং বহু.দন তাহার শ্বর্গভোগ হইয়া থাকে ।* 
€ মত্হ্তপুরাণ ৮২ অ) 

০০225৮5৮525 পি ৪০41 শ্শীশ াটি শি 

* “ঘশ্াতি নিংশ্ব: পুরুষে! উক্তি্ান্ মাধর্ধং প্রতি । 

পুষ্প।চচনবিধাদ্ন স কু্ধ্যাৎ বখদরন্বয়ম্ ॥ 



বিভৃতিমৎ (ব্রি ১ শব্ধ্যবান্। ( ভাগবত ৩১৯২৫ ) ্ ৩ নি 
০ রর ০০০ 

[গ। ৪ মিশণ। 

পক ০০০০০ 

৫ বিকাশ। ৬ বিদলন। ৭ বিঙ্লারণ। 
বিভূতিমাধব, একজন প্রাচীন কবি। বিভেদক (বর) ১ ভেদকারী, ডেদজনক । ২ বিশেষ । ৩ বিভাগ- 
বিস্ভৃন্তিবল, একজন কবি। কারী। (পুং) ৪ বিভীদক, বিতীত্তক। 
বিভীদাবন্ (ক্রি) এশ্্যযদাতা (প্রজাপতি )%? বিভেদন (ত্রী) ১ নিপাতল, (ভন্নকয়ণ। ং ফাটান। ও মিশ্রণ। 
'বিভূমন্ (তরি) ১ শক্কিশাণী, এগরধ্যশালী। ২ বিশিষ্টো ভূমা ;. ৪ বিদলন। ৫ পৃথকৃকরণ। 

ক্মধা”। ( পুং) শ্রীকৃষ্ণ । বিভেদিন, (রি) ১ বিভেদ্রকারী। ২ বিচ্ছেদকারী । ৩ পৃথকৃকারী। 

বিভূরদি (পুং) অগ্রিমু্তিতেদ | ( মহাভারত বনপ” ) বিভেছ্া (ত্রি) ভেদযোগা। 
বিভৃবস্থ (দি) বহু পর্্য বা ধনবিশি্। (কক ৮৯১১) | বিভ্রংশ (পুং) ১ বিনাশ, ধ্ংস। ২ পতন। পর্বতের তৃও। 
বিভৃষণ (ক্লী) বিশেষেণ ভুষয়ত্যপেনেতি বি-তুষ-ণিচ২লুট্। ূ বিভংশিত (রি) ১ বিভ্রষ্ট, পতিত। ২ বিচ্ছিন্ন । ৩ বিপথে 

| 
১ আভরণ, গলল্ার। নীত। ৪ নিলুপু। 

( পুং) ১ মঞ্জুরী নামান্তর । (ন্রিকা” ১১২২) | বিজংশিতজ্ঞান (ব্রি) ১ জ্আনশহ্য | ২ বাহার বৃদ্ধিত্রংশ 

(রি) ৩ অলঙ্করণ। ৃ হইয়াছে। 

প্চরণো পবস্পরবিকুষণৌ” (রামায়ণ ৩৩২৩৩) । বিভ্রংশিন (রি) ১ পততনশ্লীল। ২ যাহার অধঃপতন ঘটিকছে। 
বিভুষণবৎ (গ্রি)তৃষারন্তায়। ( মুচ্ছকটিক ৬১।২ ) । ৩ নিঃক্ষেপ । ৪ নিশ্চিম্য। 

বিভূষণ| (শ্রী) ১ ভূষা, অলঙ্কার। ২ শোভা। | বিভ্রট, পব্বতভেদ। (কালিকাপু* ৭৮। ০৬ ) 

বিভূষা (ম্মী) বিভব ইস (গুরোশ্চ হলঃ | পা ৩৩১০৩ ) | বিভ্রৎ তরি) বি-ভ-শঙ় বিভপ্তি যঃ| ধারণগোযুণকর্তা | 

ততষ্টাপ ১ শোভা । ২ আভগণ। ' বিজন (পুং) বি-জম-ঘএ। | হাবানেদ। প্রিয়সমাগমে আী- 

বিড়ষিত (ব্রি) বিভূষত্ত। যদ বিভুষা নংঙগাতান্ ইতি ৃ লোকের প্রথম যে প্রণয়বাক্যাদি স্ক,রিত বা নানারকম শূঙ্গার 

বিভূষ! ইত ১ অপন্কত। ২ শোভিত । | ভাবল ক্রয়াদি প্রকটিত হয়, তাহার নাম হাবতাব বা বিদম। 
বিভূষিন্ (13 ণি ভু্াঁণশি। ৯ বিভুমণকাবী। ২ €শাভিত, : দর্ীণামাগ্থং গ্রণয়বচনং বিরমো হি প্রিয়েমু।” (মেঘদুত ২৯৬ ) 

২ অত্যন্ত আসক্তি জন্য যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ ও মানততাজনিন্ত 

্্রীদিগেব প্রকৃতির বৈপরীত্য । প্রকৃতি এইরূপ বিপরীতজব 

বিভূষ্য (ব্রি) নিকুমণের যোগ্য । হইলে স্ত্রীলোকে উন্মত্ডের স্তায় কখন হর্ষ, কখন ক্রোধ, কখন 

বিভূত তত্রি)বি-ত৪ 1 ৯ ধৃত । ২ পুষ্ট। [বেশবিন্াসের নিমিত্ত সথার নিকট ] কুম্ম আবরণার্দির 

অলস্কৃত। ৰ 
ৰ 

| 

র 
বিভৃত্র (তরি) ১ "ানাস্কানে বিহ্বত। ূ যাচ এর ও তত্তদ্দবব্য প্রাপ্তি মার তৎক্ষণাৎ তাহার [ এবং ইচ্ছা 

| 

ফু (ভি) ১ বসুতিযুক্ত। (পুং) ২ শিব। 

“দশেমং তই,জনয়ন্ত গজ বিভূরম্? ( কু ১৯৫২ 5 হইলে পূর্ববপরিহিত ভূষণাদি ] বর্ন, সব্ধীগণেব সছিত প্রি 

২ অগ্নিহোত্রকম্মে বিহ্রণকারী ! জনের আক্ষেপস্চক আলাপ, অকারণ আপন হইতে উত্থান « 

'অগিহোত্রাদি কর্ধণি বিহরস্তাঃ খেক ৭১1৩ ভাষ্য সায়ণ) | গমন গ্রতৃতি কাঁধ্য করিতে আরন্ত কবে। 

বিভৃত্বন, (পুং) ষে ধারণ বা তরণপোষণ করে ।(খক্ ৯/৯৬।১৯) | “ক্রোধ; শ্মিতঞ্চ কুম্থমাভরণাদি ঘাচ এ 

বিন্তেতব্য (জরি) ভীতির যোগ্য। তদৃজ্জনঞ্চ লহসৈব বিমগডনঞ্ | 

বিভেত (পুং) ১ বিভেদকর্তী। ২ ধবংসকর্তা । আঙ্গিঞ্প্য কাঁস্তবচনং লপমং সপীতভি 

বিভেদ (পুং) ১ বিভিন্নতা, প্রভেধ, বৈলক্ষণ্য। ২ অপগম। ; শ্রিক্ষারণোখিতগতং বদ বিভ্রুমং তৎ ॥” 

85755 ৷ ৩ প্রিয় জনের আগমনসবাদে পাতিশম্কু হর্ষ ও অর্গুরাগ* 

দিসে নিশির ধা বিছতিার ১3. বশতঃ অত্যন্ত ব্য্ততাক্রমে স্ত্রীদিগের অযথাস্থালে ভূষণার্গির 
কুধাৎ স পপনিশ্মুজিঃ পিত্থাং তারয়েচ্ছতম্॥ বিসভাস। যেগন তিগফ পরিবার স্্ানে অর্থাৎ ললাটে অঞ্জন, 

জন্ণাং শঙতসাহশ্রং ন শোকফলভ|গতবেৎ। 

ন চ ব্যাধির্ভবেত্বগ্ঠ ন দবাঞিদ্রাং ন বদ্ধনমূ। অঞ্জন পরিবার স্থানে অলক্তক্ষ এবং অলক্তক পরিঘার স্থানে 

বৈঝবে। ঘাথ শৈবো। বা ভষেজ্জন্মনি জন্মান্থ। ( গণ্ডে) তিলক ইত্যাদি ।* তি 

যাযদ্যুগসংআাণাং শতমষ্ঠোত্রং ভবেৎ। 1 তশর্ায়াস্তং বহিঃ কাগমসমাপ্ত বিকুষয়া। 

স্বাঘৎ স্বর্গে বসেদ্তরন্মন্ তৃপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥* (মৎস্তপু* ২ অ+) ভালেইগ্রনং দূশোলক্ষ। কপোলে তিলক: কৃত: 8” (সাঙ্গ: এ১৪৩) 



বিভ্রাট 

শ্রযা হর্যরাগাদেদরয়িতা গমলাদিঘু। 

[ ৬৭৬ ] বিমত 

বিজ্র (পুং) বক্র শবের গ্রামাদিক পাঠ। (ভারত ধনপর্ব ) 

স্থানে ভূষণাদীনাং বিস্যাসে। বিভ্রুমো মতঃ।”(সাহিত্যদ ৩১৪৩) বিভ্রেষ €পুঃ) বিপ্রমোহ। (আঁ শর” ১২1১২ ভাষ্য) 

৪ শৃঙ্গাররসোদগছে চিত্ববৃত্ির অনবন্থান্ন। 

*চিত্ববৃত্তানবস্থানং শৃঙ্গান্থাহ্িত্রমো ভবেৎ |” ৃঁ 

৫স্ত্ীদিগের যৌবনজ বিকারবিশেধ। 

৬ভ্রাস্তি। (ভরত ) 

“তমবির্ভগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা। 

আমুক্তমিব পাবর্তং বোহধর্্েস্বত্রমঃ ॥" (ভাগবত ৪1২১/১২) 
৭ শোভা । 

“ললাটে শুলমুদ্রাঙ্কে জরাশুরাঃ শিরোরুহাঃ ॥ 

তগ্ত শ্ভুত্রমাসঙ্গি গঞ্গান্োবিভ্রমং দধু$ ” রেসতরঙ্গিশীং1৩৬৭) 

৮ সংশয় । (হ্ম) 

_ পুরয়ন্ বহুনাদাভিাহিনীতিকূবিস্তলম্। 

কুর্ববগ্নকা গুনির্মে ববর্ধাসময়বিভ্রমম্ ॥* (ক্থাসরিৎসা” ১৯৩৫) 

৯ভ্রমণ। (শবরদ্রীবলী ) ১০ ব্যাপত্তি, ক্রিয়াবিভ্রাট, | 

খ্তীব্রার্তিরপি নাজী্ণী পিবেচ্ছ,লদ্রমৌষধম্। 

আঁমসন্লোহনলো নালং পক্ত,ং দোযৌবধাশনম্ ॥ 

নিহন্তাপি চৈতেষাং বিভ্রমঃ নহ্সাতুরম্। 

দীর্ণাশনে তু ভৈষজ্যাং যুঞ্র্যাৎ স্তব্ধ গুরূদরে ॥” (বাগ.ভটস্থ” ৮অপ ) 

“এতেষাং দোষৌষধাশনানাং সন্বন্ধী যো বিভ্মো 

ব্যাপস্তিঃ দ সহসা! আতুরং রোগিণং হন্তাৎ ॥' ( তটষ্রাকা) ূ 

কিন্রম। (স্ত্রী) বার্ধক্য । ৃ 

বিত্রমিন, (ক্রি) বিভ্রমযুক্ত। ূ 

বিজ্ঞাজ্ঃ বিদ্্াট, (ব্রি) বিশেষেণ ভ্রাজতে ইতি বি-ভ্রার্জ- | 

ফিপ্ ( অন্ঠেত্যোহপি দৃশ্ঠাতে । পা ৩০১৭৭) ১ অলম্কারাধি 

দ্বার! দীপ্তিশীল। পর্্যান্ব__প্রাজিকু, রোচিতু। | 

প্ৰিত্রাড়, বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধবাযুর্দধদ্ যজ্ঞপতাবাবিস্থতুমূ।” | 

(কৃ ১০১৭১) | 

“বিভ্রাড়, বিভ্রাজমানঃ বিশেষেণ দীপ্যমানঃ ( সায়ণ ) 

২ শোভমান। ৩ দীপ্িমান্। ৪ আপদ্, বিপদ্, সন্কট। 

বিভ্রাজ (পুং) রাপজভেদ। (হুরিবংশ) [রৈভ্রাজ দেখ। ] | 

বিদ্রাতৃব্য (লী) ভ্রাতার কনি্ঠ। বৈমাত্রেয। . 

বিভ্রান্ত (শ্রী |&ুবত্রথ-ক্ত। বিত্রমযুক্ত। 

বিভ্রান্তি (স্ত্রী) বিত্রম-ঞ্িন্। ১ বিভ্রম। 

বিভতষ্ট (তি) বিকুবরনধা কর্তৃক অগতের আধিপত্যে ্াপিত। 
*্যং নুক্রচুং ধিষণে বিভ,তষ্ং ঘনং” ( খাক্ ৩1৪৯১) 

“বিভ তষ্টং বিভুনা ব্রহ্মণা অগদাধিপত্যে স্থাপিতম্ | (সান্গণ ) ॥ 

বিভন্ (তরি) বিতু, ব্যাপ্ত। “ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ1” ( খক্ 

১১১৩১) “বিভ বিভুব্যাপ্ত:, বিগ্রসন্ত্যো ভুসং্তায়া সিন 
ভবভেডপ্রত্যয়ঃ। ন্ুপাং সুলুগিত্যাদিনা সোরাকারাদেশঃ, ও 

কুলীতি যণাদেশত্ত ন ভু স্বঝিয়োরিতি প্রতিযেধে প্র!ণ্থে ছন্দন্থ্য- 

ভয়শ্চেতি যণাদেশঃ' ( সান্ণ ) ( পুং) ২ স্থধন্বার পুতর। 

পবিজুন। চিদাশ্বপঃ” (খুকু ১০1৭৬।৫ ) 

বিভা গুধস্বনগ্ন পুত্রঃ তেন” (সায়প ) 

বিভীসহ্ (ব্রি) মহদ্ব্যক্তিদিগেরও অভিভবকারক। 

“হোতধিভ্াাসহং রয়ি স্তোতৃভ্যঃ” ( খক্ ৫1১৯৭) 
“বিভাসহং মহতামপ্যতিভবিতারং' ( সায়ণ ) 

বিম, মুমাত্রার অদূরবর্তী স্মবাবা দ্বীপের অন্তর্গত একটা ুড্ 

রাজ্য । খ দ্বীপের পূর্ববাংশে অবস্থিত। সপি প্রণালীমধ্যস্থ কয়েকটা 

্বীপও এই রাজ্যের অস্ততুক্তি। রাজ্যের অন্তর্গত গুনুঙ্গ অপি 

দ্বীপে একটা আগ্নেয়গিরি আছে, এখনও তথায় সময় সময় 

অগ্ন,দগীরণ হইয়া থাকে। বিম উপসাগরে প্রবেশপথের কিছু 

উর্ধে বিম নামক ক্ষুদ্র নগর প্রতিষ্ঠিত । এখানে ওলন্দাজদিগের 
একটা কেল্লা আছে.। অক্ষাণ ৮০২৬ দক্ষিণ এবং দ্রাঘি ১১৮*- 

৩৮ পূর্বে উপমাগরের প্রবেশদ্বার। এখানকার অধিবাসী- 
দ্রিগের ভাষা সম্পূর্ণন্ূপে অভিনব। কিন্তু তাহার! সিলেবিম্ 

দ্বীপবাসীর লিখিত বর্ণমালায় লেখাপড়া পরিচালনা করে। 

তাহাদের স্বজাতি মধো যে বর্মাল| প্রচলিত ছিল, তাহা এখন 

একরূপ লোপ প্রাপ্ত হটয়াছে। স্বভাব ও রীতিনীতিতে 

তাহারা সম্পূর্ণরূপে সুসভ্য দিলেবিস্ স্বীপবাসীর ন্তার। কিন্ধ 

তাহাদের মত বিমবাীরা উদ্ভমশ্ীল ও কর্মঠ নহে। 

এই রাজ্যের অধিবাসীর সংখা! প্রায় ৯০ হাজার। এখানে 

চন্দন কাষ্ঠ, মোম ও অশ্ব পাওয়া যায়। এখানকার অশ্বাঁতি 

ক্ষদ্রাকার হইলেও বেশ স্থগঠিত ও ন্রন্দর। গুনুঙ্গঅপি দ্বীপের 
অশ্বগুলি সর্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা! এ সকল 
অন্থ বিক্রয়ার্থ যবদ্ীপে প্রেরণ করিয়া থাকে। 

বিমজ্জান্ত্র (তরি) শরীর। (ভারত বনপর্ব ) বিভ্রার্তি (হী) ১ দীপ্তি, প্রভা । ২ শোভা। 
০০৯১2 বিমগুল (ভি) বিগতং মণ্ডলং যশ্মাৎ। মণ্ডলরহিত, পরি- 

* উজ্জ্বল নীলমণিতেও এইক্সপ ভাধের উদ্দেখ আছে, বা, 

"হল্গতপ্রািলেলায়াং মগ নাধেশসংভ্রম।ৎ। 

হত্রমো হারদাগাাদি ভূবাহানবিপর্ব/হ; ॥" (উদ্্বলরমীলনণে) 

বেশশৃন্ত। 
বিমত (ব্রি) বি-মন-ক্ত। ১ বিরুদ্ধমতিবিশিষ্ট। ২ গোমভী 

তীরস্থিত নগরে । (রামায়ণ ২1৭৭) ১৩ ) .. 



২ অনিচ্ছা, অসম্মতি । ৩ সংশয় । ( দিব্যা” ৩২৮।১) 

বিমতিতা (ক্ত্ী) বিমতের্ডাবঃ বিমতি-তল-টাপ,। 
ভাব ব| কাধ্য, বিমতির কার্য । 

বিমতিমন্ (৫পুং) বিমতের্ভাবঃ (বর্ণনূঢাদিতাঃ ফাঞ্ড,। পা! 
৫।১/১২৩) ইতি ইমনিচ। বিমতির ভাব, বৈমত্য, বিমতিতা, 

বিপরীত বুদ্ধির কাধ্য | 

বিমতিবিকীরণ (পুং) ৯ অসম্মতি প্রকাশ । ২ গর্ভ, সমাধি জন 
খাত থখনন। ৩ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ । 

বিমতিসমুদঘ।তিন্ ( পুং ) বৌদ্ধ রাজকুমারভেদ। 

বিমৎসর (ত্রি) বিগতো। মৎসরো যস্ত। মৎলররহিত, অহ- 

স্কারশৃন্য, মাতৎসধ্যহীন। 

“্যপ্মাৎ স সত্যবাক্ শাস্তঃ শত্রাবপি বিমৎসরঃ।* 
(মার্কণডেয়পু” ৯৭) 

বিমথিতৃ (তরি) বি-মথ-তৃচ১। বিশেষরূপে মথনকারক। 

বিমথিত (ত্রি) বি-মস্থ-ক্ত। বিশেষরূপে মথিত, বিনাশিত। 

বিমদ (ভ্রি) বিগতঃ মদো যন্ত। ম্ধরহিত, বিমৎসর, মাঁৎ- 

সধ্যহীন। 

বিমধ্য (ক্রী) বিকলমধ্য, ঈষদূন মধ্যভাগ, যাহার মধ্যভাগ 

পুর্ণাবয়ব নহে। 

"্জগাম হথরে। অধবনো। বিমধ্যং (খক্ ১০।১৭৯।২) 

৫বিমধ্যং বিকলমধ্যং ঈষদুনং মধ্যভাগং ( সায়ণ ) 

বিমনস্ (ব্রি) বিরুত্ধং মনো যন্ত। চিন্তা্ি ব্যাকুলচিত্ত, 

পর্ধ্যায়-_দুর্মীন1ঃ, অস্তর্শনাঃ, হুঃখিতমানস। ( শবরতা? ) 

বিমনস্ক (তরি ) বিনিগৃহীতং মনো যন্ত, বনুত্রীহৌ কপ. সমাসাস্তঃ। 

বিমনাঃ । ২ 

“্বিলোক্য ভগ্রলংকল্পং বিমনস্বং বৃষধ্বজম্।” (ভাগবত ৭1১৬১) 

বিমনায়মান (ব্রি) বিমনস্-ক্যচ+ বিমনায়-শানচ১। দুঃখিত, 

বিষম। 

বিমনিমন্ (পুং) বিমনসো ভাবঃ বিমনস্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ফ্যঞ্চ। 

পা ৫১১২৩) ইতি ইমনিচ৬ মনস্ শব্ন্ত টেলোপঃ। বিমনার 

ভাব। 

বিমন্যু (হি) বিগতঃ মন্থাঃ ক্রোধো যহ। ক্রোধরহিস্ত, 

লীগশুন্ঠ | 
“পর! হি মে বিমন্তাবঃ পতস্তি” ( থক্ ১২৫।৪ ) 

“বিমন্তবঃ ক্রোধরহিতাঃ' (সায়ণ ) 

বিমন্যুক (ব্রি) বিমনথা-স্ার্থে কনু। বিমন্, ক্রোধরহিত । 

বিময় (পুং) বি'মী “এরচং ইত্যচ। বিনিময়। (হেম) 

বিশদ (পুং) বিশৃদ্ধতে হসৌ ইতি বি-মৃদ-ঘএ১। ১ কালক্কত- 

* ০:11] 

বিমতির | 
চুর্ণন। ৪ মস্থন। € সম্পর্ক। 

শঅসৌ মহেন্দরদ্িপদানগন্ধি- 
স্ত্রিমার্গগাবীচিবিমর্দশীতঃ 1” (রঘু ১৩২০) 

ত্রিমার্থগা গঙগ। তস্তা বীচীনাং বিমর্দেন সম্পর্কেণ শীতঃ 

( মললিনাথ ) 

৬ যুদ্ধ। (রামায়ণ ৩৩২৭ ) ৭ কলহ। 

শকার্যাধিনাং বিমর্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে |” 

(রামায়ণ ৭৬২২৪ ) 

৮ পরিমল। ৯ বিনাশ। ১* সম্বাধ। 

বিমর্দক €পুং) বিমর্দ এব শ্বার্থেকন্। ১ চক্রমদদ। (তরি) 

২ বিমর্দনকারী। 

বিমর্দন ( ক্লী) বি-মৃদ-লাট। কুছ্ুমাদি মর্দন, পরযাক়__ 
পরিমল, বিমর্দ। (শন্দরত্বাণ) ২ বিশেষরূপে মর্দন । (তি) 

বিশেষেণ মৃদ্নাতাতি বি-সৃদ-ল্যু। ৩ মর্দনকারী, পীড়াদায়ক। 
পঅয়ং স বসনোত্কর্ষী গীনস্তনবিমর্দনঃ | 

নাত্যুর্ূজধনস্পশী নীবাধিঅংসনঃ করঃ ॥” 
( সাহিত্যদর্পণ 81২৬৬ ) 

বিমন্দিত (ত্রি) বি-মৃদ-ক্ত। ১লষ্ট। ২ পিষ্ট। ৩ দলিত। 

৪ মথিত, বিলোড়িত। ৫ চুরিত। ৬ সংঘটিত। 
বিমদ্দিন্ €ঘ্রি) বি-মৃদ-ইনি। বিমর্দনকারক। মথনকারক। 

“নগতরুশিখরবিমন্দী সশকর্করো৷ মারুতশ্চণ্ডঃ 1” ( বৃহতৎ্স? ৩৯) 

বিমর্দোথ (পুং) বির্দাহুত্তিষ্ঠতীতি উ্স্থা২ক। মর্দন হইন্ডে 

জাত সুগন্ধাদি। 
“অথ গন্ধে পরিমলো বিমর্দোখে মনোহরে। 

দুরগামী মনোহারী গন্ধ আমোদ ঈরিতঃ ॥” ( শবরদধা” ) 
বিমর্শ (পুং) বি-মৃশ-ঘঞ,। ১ বিতর্ক, বিচারণা । ২ তথ্যানুসন্ধান। 

৩ বিবেচনা । ৪ যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা করা। € অসস্তোষ। 

৩ অধৈর্ধ্য। 

বিমর্শন (ক্লী) বি-মৃশ-ল্ট। ১ পরামর্শ, বিতর্ক। 

“বিতর্কঃ স্তাহুননয়নং পরামর্শো বিমর্শনম্। 

অধ্যাহারন্তর্কউহো হসুয়ান্যগুণদূষণম্ & (হেম) 

বিমুগ্ততেহনেনেতি বি-মৃশ-করণে-ল্যুট,। ২জ্ঞান। 

“্কন্মমণ। কর্মনির্ধারো ন হাত্যস্তিক ইব্যতে | 

অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্বং বিমর্শনম্ ॥” ( ভাগবত ৬1১।১১ ) 

বিমশিন্ (বি) বি-মৃশ-ইন্। বিমর্শকারক। 

বিমর্ষ (পুং) বি-মৃঘ-ঘঞ১। বিচারণ|, বিচার, বিমর্শ। 

« প্রণয়ঃ জরীযু মুফতি বিমর্ষ বিছ্যামপি ॥* 

( কথাসরিৎসা” ২১২৪) 
$ 

নিশি 



২ অসহন। ৩ অসস্তোষ। ৪ নাট্যাঙ্গভেদ। 

“্জথ বিমর্ষ ঙ্গানি-_ 

অপবাদোহথ সম্ফেটে ব্যবসায়ো দ্রবে! ছ্যতিঃ। 

শক্তিঃ প্রসঙ্গঃ থেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনং ॥ 

প্ররোচন। বিমর্ষে স্যাদাণঃ ছাদনং তথা। 

দৌষ গ্রখ্যাপবাদঃ হ্যাৎ সন্ফেটো! রোষভাষণম্ ॥” 

- ( সাহিত্যদর্পণ ৬৩৭৮ ) 

অপবাদ, সম্ফেট, ব্যবসায়, দ্রব, ছ্যতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, 

খেদ, প্রতিষেধ,» বিরোধন, প্ররোচনা, আদান ও ছাদন এই 

সকল বিমর্ষের অঙ্গ। 

ইহাদের লক্ষণ যথা__ 

দোষকথনের নাম অপবাদ, ক্রোধপূর্বক কথনের নাম 

সন্ফেট, কাধ্যনির্দেশের হেতুর উদ্ভবের নাম ব্যবসায়, শোক- 

বেগাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া গুরুঞজনকে অতিক্রমণের নাম দ্রব, 

ভয় প্রদর্শন দ্বারা উদ্বেগজননের নাম ছ্যুতি, বিরোধ গ্রশমনকে 

শক্তি, অত্যন্ত কীর্তন বা! দোষাদিকীর্তনৈর নাম প্রসঙ্গ, মন বা 

শমদ্ধারা জাতখেদকে শ্রম, অভিলধিত বিষয়ের প্রতীঘাতের নাম 

প্রতিষেধ, কার্য ধবংস হইলে তাহাকে বিরোধন, সংহার বিষয় 

প্রদর্শিত হইলে আদান, কার্য্যোদ্ধারের জন্ত অপমানাদ্দি সহনের 

নাম ছাদন। এই সকল বিমর্ষের অঙ্গ । 

প্ব্যবসায়শ্চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুসম্ভবঃ | 

দ্রবে। গুরুব্যতিক্রান্তিঃ শোকাঁবেগাদিসম্ভবা ॥ 

তর্জনোদ্বেজনে প্রোক্ত। ছ্যাতিঃ শাক্তিঃ পুনর্ভৰেৎ। 

বিরোধন্ত প্রশমনং প্রসঙ্গো গুরুকীর্ভনম্ ॥ 

মনশ্চেষ্টা সমুৎপন্নঃ শ্রমঃ খেদ ইতি স্থৃতঃ। 

ঈদ্সিতার্থপ্রতীঘাতঃ প্রতিষেধ ইতীষ্যতে ॥ 
কাধ্যাত্যয়োপগম্নং বিরোধনমিতি স্বতম্। 

প্ররোচনা তু বিজ্ঞেয়া সংহারার্ঘপ্রদশিনী ॥ 
কার্যসংগ্রহ আদানং তছাহশ্হাদনং পুনঃ। 

কাধ্যার্থমপমানাদেঃ সহনং খলু যন্তবেৎ ॥” 
( মাহিত্যণ” ৩।৩৭৮-৩৯০ ) 

সাহিত্যদর্পণে ইহার সকণ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, 
বারুল্য ভয়ে, তাহা প্রদর্গিত হইল না। 

নাটকে বিমর্ষ বর্ণন করিতে হইলে এই সকল অঙ্গের বর্ণন! 

করিতে হয়। | 

বিমল (ত্রি) বিগতো মলো যস্মাৎ। ১ নির্দরন। হ্বে। পর্যায় 

_বীধ, গ্রযত। ( শবরত্বা* ) 
২ চাকু, সুন্দর, মনোহর । ৩ গুভ্র। ৪ নিফলক্ক, নিশ্পাপ। 

( পুং) ৫ তীর্ঘস্করভেদ। [জৈন দেখ? ] (হেম) 

বিমলদান 

কাষ্ঠ। ৮ রৌপা। ৯ সৈদ্ধব লবণ।. (বৈদ্বকনি”) ১৯ উপধাতু- 
বিশেষ। পধ্যায়--নির্ঘ্বল, স্বচ্ছ, অমল, শচ্ছধাতুক। গুণ--কটু, 

তিক্ত, ত্বগদোষ ও ব্রণনাশক। (রাজনি”) 

রসেন্ত্রসার-সংগ্রহে এই ধাতুশোঁধনের বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে যে, ওলের মধ্যে মাক্ষিক কিংবা বিমল রাখিয়া 

মুর, কাজি, তৈল, গোছুগ্ধ, কদলীরস, কূলখখকলায়ের ক্াথ ও 

কোদ ধান্তের ককাথ, ইহাদের শ্মেদ দিয়া ক্ষার, অন্নবর্গ ও লবণ- 
পঞ্চক, তৈল ও ঘ্বৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিমল বিশুদ্ধ হয়। 

জন্বীর লেবুর রসে স্বেদ দিয়৷ মেষশূঙ্গী ও কদলী রসে এক 

দিন পাঁক করিলে বিমল বিশুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রপারস* বিমলশুদ্ধি) 

এই উপরস বিমল শোধন না করিয়৷ ব্যবহার করিতে নাই, 

অশোধিত বিমল ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার গীড়া হয়। 

বিমল, ১ একজন তান্ত্রিক আচাধ্য। শক্তিরত্বাকরে ইহার 
উল্লেখ আছে। 

২ শঙ্করশিষ্য পদ্মাপাদের পিতা । ৩ রাগচন্ত্রোদয় নামক 

সঙ্গীত-গ্রস্থরচয়িতা। ৪ তীর্স্করভেদ | 

৫ সহ্যাদ্রি বর্ণিত ছুই জন রাজা । ( সহ্যা” ৩৪1২৯, ৩১ )। 

৬ এক জন দণ্ডনায়ক। ইনি অর্ব্দ পর্বতোপরি একটা 
মন্দির ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। খরতরগচ্ছের অন্তর্গত 

প্রসিদ্ধ জৈনস্থরি বর্ধমান উহ! দেবমুত্তি প্রতিষ্ঠার ছারা পবিত্র 
করেন। 

বিমলক (পুং) ১ মূল্যবান প্রস্তরভেদ। 

“বৈদূর্যাপুলকবিমলকরাজমণিস্ফটিকশশিকাস্তাঃ |” (বৃহৎস” ৮৭1৪) 
২ ভোজের অন্তর্গত তীর্থভেদ। (ভবিষ্যব্রক্ষখ” ২৯১৫ ) 

বিমলকীর্তি (পুং) একজন প্রসিত্ব বৌদ্ধাচাধ্য। ইনি 
কএকথানি মহাঁধানসত্র রচনা করেন। এর গ্রন্থগুলি বিমলকীর্ডি- 

স্যত্র নামে গ্রচলিত। 

বিমলগর্ত (পুং) ১ রাজপুত্রতভেদ। ( সন্বশ্মপু্ত ) ২ বোধি- 

সব্বভেদ। 

বিমলচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। ( তারনাথ ) 

বিমলতী। (স্ত্রী) বিমলন্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। পবিত্রতা । 

"ততঃ প্রভাতে বিমলে শুধ্যে বিমলতাং গতে।” (ভারত ৫") 

বিমলতব (ক্লী) পবিত্রতা, নির্মলতা। 
"সর্বন্ধতেব নিম্লত্বমপীহ হেতুঃ |” 

বিমলদত্তা (ভ্ত্রী) বাজমহিবী ভেদ। (শ্বন্বর্শপৃ্ড') 
বিমলদান (ক্লী) ব্মলং বিশুদ্বং দানং। ১ নিত্য, নৈমিত্বিক 

ও কাম্য ব্যতীত ঈশ্বরগ্রীত্যর্থনান। 

গরুড় পুরাণে লিখিত অ|ছে,_-নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও 

রা 



বিমলমিত্র 
১৮৮৪ ক 4 অপ কানের ০৫০ এআ ও ৩৯ পা 
সির সী শা পাশা পিল 

বিমল চতুর্ব্দ দান। অন্থুপকারী ত্রাঙ্মণকে প্রতিদিন কোন ফল- 
কামনা! না করিয়া যে দান করা যায এবং পাপশাস্তির জন্য 

বিদ্বানের হন্ডে যাহ! কিছু দান কর! যায়, এই মহদগুষ্ঠানকে 

' নৈমিত্তিক দ্ান বলা হয়। পুত্র, জয়, ধশবর্ধ্য ও স্বর্গকামনায় 
যে দান করা যায়, তাহাকে কামা এবং মনে মনে সাত্বিকভাবে 

যে দান করা যায়, তাহাকে বিমল দান কহে।* 

বিমলনাথপুরাঁণ, জৈন পুরাণভেদ। ইহাতে জৈন তীর্থঙ্কর 

বিমলনাথের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । 

[ পুরণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বিমলনির্ভীস (রী ) বৌদ্বণ।স্র কাত সমাধিভেদ । 

বিমলনেত্র (পুং) বুদ্ধতেধ । 
বিমলপিগুক (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্বব ) 

বিমলপুর (রী) নগরভেদ। ( কথাসরিৎসা” ৫৬1৮৬ ) 

বিমলপ্রদীপ (পুং) বৌদ্ধণাত্রে » সমাবিভেদ। 

বিমলপ্রভ (পুং) ১ বৃদ্ধতেদ। ২ দেবপুত্র শুদ্ধাবাসকায়িক। 
৩ সমাধিভেদ । 

বিমলপ্রভ1 তত্র) রাজমহিষীনভদ | (রাজতর” ৩।৩৮৪ ) 

বিমলপ্রভাসশ্রীতৈজোরাজগ্ভ ( পুং ) বোধিসব্ভেদ। 
বিমলবুদ্ধি (পুং) বৌদ্ধভেদ। 

বিমলবোধ, ছূর্বোবগদভঞ্জিনী নায়ী মহাভারতের একজন 

টীকাকার। ইনি রামায়ণের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । 

অঞ্জুন মিশা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত মহাভারত 

টাকায় টীকাকার বৈশল্পায়নটাকা ও দেবস্বামীর মত উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। 

বিমলব্রহ্গচত্ধ্য, স্বাতমানন্দস্তোত্রপ্রণেতা ৷ 

বিমলভদ্রে (পুং ) বৌদ্ধভেদ। (তারনাথ ) 

বিমলভাঁদ (পুং) সমাধিভেদ। 
বিমলভূধর, সাধনপ সীকারচয়িতা | 

বিমলমণি (পুং) বিমলঃ স্বচ্ছো মণিঃ | স্ষটিক। 

বিমলমণিকর (পুং) বৌদ্ধ দেবতাভেদ। (কালচক্র ৩৯৪) 

বিমলমিত্র ( পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। ( তারনাথ ) 

* *নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ঘিমলং দানমীরিতষ্। 

অহ্গ্হনি যংকিকিদদীয়তেহমুপকারিণে ॥ 

অনুন্দিহ্থ ফলং তৎ স্তাৎ ব্রাক্ষণায় তু নিত্যকম্। 

বন্ত, পাপাপশাস্ত্যে চ দীয়তে বিছযাং করে ॥ 
নৈমিত্তিকধতদুিষ্ট দানং মস্তিরনুতিতম্। 

অপত্যধিদনৈশর্ধ্যম্বর্গায় যৎ প্রদীক্কতে। 

প্রনং তৎকাম্যমাধ্যাতমবিভির্ধ্দচিত্তকৈত | 

ম। সন্বধুকেন দানং তদ্দিমলং শ্তস্ ॥” (গুড় ৫১ অ*।) 

বিমলবাহন ( পুং) রাজভেদ। ( শক্রপ্রয়মা” ৩1৫) 

বিমলবেগস্ত্রী (পুং) রাজপুত্রভেদ। 
বিমলব্যৃহ (ক্লী) উগ্ভানভেদ। “তত্র রাত্রৌ বিনির্গতায়ামা- 

দিত্যউদিতে বিমলব্যুহনামোগ্ভানং তত্র বোধিসযো। বিনির্গীতো- 
ইভুৎ।” (ললিতবি* ১৩৯ পৃ) 

বিমলভ্্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্বভেদ। 
বিমলসস্ভব ( পুং) পর্বতভেদ । বিমলাদ্রি। 

বিমলসরম্বতী €পুং) একজন এরসিদ্ধ বৈয়াকরণ। 

রবূপমালা নামে একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 

বিমল সা, একজন ধনবান্ বণিক পুর। ইনি ১*৩২ খুঃ 
অন্ধে আবু পর্বতে স্বনামে একটী মন্দির স্থাপন করেন। 
উহা আরঘনিও বিমল সার মন্দির নামে গ্রথিত। এই 

মন্দিরটা বিশেষ শিল্পনৈপুণ্পূর্ণ। ইহার গঠনকাধ্য বিশেষ 

গ্রশংসার যোগ্য। মন্দিরটা দেখিলেই জৈনস্থাপত্যশিল্পের 

নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের দালানের স্তম্শ্রেণী ও 

ঠদৌোয়ার চিত্রাবলী বড়ই স্ন্দর। এখানে পার্খশনাথের মুত 

বিাজত আছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাধ্য বদ্ধমান সবি 

কি সমাণ1 করিয়াছিলেন  [ বিমল দেখ ] 

বিমল সুরি, গৈনস্থরিভেদ। ইনি প্রশ্নোত্তররত্বমালা নামে 
এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রস্থথানি আধ্যাচ্ছন্দে লিখিত। 

পন্মচরিএ নামে আর এক খানি গ্রন্থও ইহার রচিত বলিয়। 
প্রকাশ। 

বিমলম্বভাঁব (পুং) বিমলঃ স্বভাবঃ| নির্মলশ্বভাব। (ি) 
২ নিন্মলশ্বভাববিশই। ৩ পর্বতভেদ। (তারনাথ ) 

বিমলসেন, কান্তঃকপতি ধর্মের বংশধর । ইনি নায়ক ও দল- 
পাঞ্গলা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 

বমলা (ক্ত্রা) বিমল-টাপ্। ১ সপ্তলা, চলিত চামরকষা। 
(অমর) ২ ভূমিভেদ। ( মেদিনী ) $৩ দেবীভেদ। কালিকা- 
পুরাণে লিখিত আছে যে, বিমলাপেেবী বাস্থদেবের নায়িকা। 

“পৃর্য়েখ কর্ণিকামধ্যে বাস্দেবস্ত নায়কম্।, 

বিমল! নায়িকা তস্ত বাস্থদেবস্ত কীঙিতা ॥” 

(কালিকাপু* ৮২ অণ) 

তন্্রচুড়ামণিতে লিখিত আছে, উত্কল দেশে ভগবতীর , 

নাভিদেশ পতিত হয় এবং এ স্থান বিরজাক্ষেত্র নামে খ্যাত, 

এই স্থলে দেবীর নাম বিমল! এবং তৈরবের নাম জগন্নাথ। 

*উৎকলে নাতিদেশঞ্চ বিরলাক্ষেত্র উচ্যতে। 

বিমল! স! মহাদেবী জগন্লাথস্ত ভৈরবঃ॥% 

( তন্্রড়াঙ্গণি ৫১ গীঠনির্ণয় ) 
দেবী-ভাগবতমতেও পুরুষোত্বমে দেবীর নাম বিমলা । 

ইনি 



শরযায়াং মঙ্গল প্রোজা বিমলা পুরুষোত্তমে। ।* 

( দেবীভাগ” ৭৩০৬৪) 

দেবীপুরাণে রিমল! দেবীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,--. 

“যুথাথ্য বিমল! কাধ্যা শুদ্ধহারেন্দৃবর্চস| | 

মুণ্ডাক্ষসুত্রধারী চ কমগুলুকরা! বরা ॥ 

নাবাসনসমারূঢ়! শ্বেতমাল্যান্বরপ্রিয়া। 

ৃধিক্সীরোদনাহারা! কপুরমদচর্চিত। 
নিতপঙ্কজহোমেনরাষ্ট্রাযুনূ্পবন্ধিনী ॥” ( দেবীপু” ) 

বিমলাঁকর €পুং) রাজভেদ । ( কথাসরিৎ ৭১1৬৭ ) 

বিমলাগ্রনেত্র (পুং ) বুন্ধভেদ। 
বিমলাঙ্মক (তরি) বিমলঃ নির্মল আত্মা যন্ত। ১ নির্মল, 

বিমলস্বতাব। ( অমরটাকায় রায়মুকুট ) 
বিমলাত্বন্ (ত্রি) বিমল: আত্মা স্বতাবো যন্ত। নির্মল, 

বিমলম্বভাব। ২ চন্ত্র। ( রামাণ ৩।৩৫,৫২ ) 

_বিমলাদিত্য (€পুং) র্ধ্য। 
বিমলাদিত্য, চালুক্যবংশীয় এক জন রাজা । দানার্ণবের পুত্রে। 

ইনি হ্র্যবংশীয় রাজরাজের কন্ঠা ও রাজেন্্রচোড়েব কনিষ্ঠা 

ভখিণী কুগুবা দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি ৯৩৭ হইতে 

৯৪৪ শক পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন 

বিমলাঁত্রে (পুং) বিমলঃ অদ্রিঃ। শত্রঞ্জয় পর্বত। (হেম) 
বোধ হয়, তারনাথ ইহাকে বিমলযস্তবৰ ও বিমলম্বভাব বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

বিমলার্ক (তরি) নির্শল। (অমরটীকায় রায়মু* ) 
বিমলানন্দনাথ, সপ্তশতিকাবিধি-রচয়িতা। 
বিমল[নন্দযোগীন্দ্র, চ্ছন্বপদ্ধতিপ্রণেতা। 

ষোগীক্ত্রের গুরু । 

বিমলাশোক ক্র) তীর্ঘযাত্রী ব! সন্ন্যাসী সন্প্রদায়তেদ। 

বিমলাশ্বী (ত্রী) গ্রামভেদ। 
*বিমলা্বগ্রামভুজো! নরাঘ্যা। ব্যবহারিণঃ1*(রাজতর” ৪18২১) 

বিমলেশগিরি, মহোদয়ের দক্ষিণ হইতে সহি প্রান্ত পর্য্ত 
অবস্থিত একটা পর্বত। এখানকার আমলকী গ্রাম একটা 
তীর্থ বলিয়। পরিগণিত । ( দেশাবলী ) 

.বিমলেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। 

বিমলেশ্বরপুক্ষরিণীনংগমনতীর্থ (লী) তীর্থতেদ। 
বিমলোগ্য (কী) ত্তগ্রস্থতেদ । 
বিমলোদক (স্ত্রী) নদীতেদ। বিমলোদা নামেও প্রচলিত। 
বিমস্তকিত (ব্রি) দ্বিথগ্িতমন্তক। মন্তকহীন। 

বিমহত (ত্বি) ম্বমহত, অতি মহৎ। 
বমহস, (তরি) অতি তেন্বী। 

সচ্চিদানন্দ- 

*পাখাদিবো বিমহসঃ ক থক ১৮৬1১ ). 

£বিমহসঃ বিশিষ্ট মহস্তেজো যেষাং তে তথোক্তা$ লোপ) 

বিমহী (ত্ত্রী) বিশেষরূপে মহৎ, অতি মহৎ। 
*বিমহীনাং মেধে বুণীত মত্য২* ( খক্ ৮৬1৪৪ ) 

“বিমহীনাং বিশেষেণ মহতাং দেবানাং ( সায়ণ ) 

বিমা (দেশজ ) বন্ধক। [109 10306 করাকে জীবনবিম! বলে। 

বিমাংস (ক্লী) বিরুদ্ধং মাংদং। অশুদ্ধ মাংস। কুকুরাদির মাংস। 

বিমাতৃ (ত্ত্রী) বিরুদ্ধা মাতা। মাতৃসপত্থী, চলিত সংমা। 

বিমাতা! বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও পুজনীয়া। 
"মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেৎ বয়স/ধিকঃ | 

নমন্থূ্ধ্যাৎ গুরোঃ পত্ীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরম্ ॥* (স্থৃতি) 
বিমাতৃজ (পুং) বিমাতুজাঁয়তে ইতি বিমাতৃ-ন-ড। মাত্ৃ- 

সপত্বী-পুত্র, পর্য্যায় বৈমাত্রেয়, বৈমাত্র। (জটাধর) 

বিমাথ (পুং) বিশেষ প্রকারে মন্থন। মধিত, নিঙ্জিত বা 
দমন কারণ। 

“বিমাথং কুর্বতে বাজন্যতেঃ।” ( তৈতি" ব্রা" ১৩1৮৪) 

বিমাথিন, (ব্রি) ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বা মর্দিত। 
"অথ ক্ষণ দত্তন্ুখাং ক্ষণান্তরবিমাথিনীম্। 
দৈবস্তেব গতিং তত্র তস্থৌ শোচন্ স তাং প্রিয়াম্ ॥ 

( কথাসরিৎসা” ১০।১৩৯ ) 

বিমান (পুং ক্লী) বিগতং মানসুপম! বন্ত। ১ দেবরথ, পর্য্যায 
ব্যোমষান। (অমর ) 

'ভূবনালোকনগ্রীতিঃ স্বগিভিনীনুভূয়তে। 
খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাততয়াৎ পথি ॥৮ ( কুমারস” ২৪৫ ) 

২ ইন্দ্রের রথভেদ। 
৩ সার্বভৌমগৃহ, সপুতূমি গৃহ, সাততলা বাটী। 
"সর্ববরতূসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥৮ রোঁমায়ণ ১৫1১৬) 

পিমানোহন্ত্রী দেবযানে সপ্তভৃমে চ সন্সনি।' 
( রামায়ণ ১২৫১৬ টাকাধত নিঘণ্ট,) 

৪ ঘোটক। ৫ যান মাত্র। (মেদিনী) ৬ পরিচ্ছেদক। 
“সোমাপুষা রজস! বিমানং৮ (খকু ২৪০৩) “বিমানং পরি- 

চ্ছেদকং সর্বমানমিত্যর্থঃ ( সায়ণ ) ৭ সাধন, যজ্জাদি কর্সাধন। 
“বিমানমগ্রির্বযুনশ্চ বধিতাম্।৮ ( খক্ ৩৩1৪) «বিমানং 

বিমীয়তেহছনেন ফলমিতি বিমানং যজ্ঞাদিকর্মসাধনং' (সায়ণ) 
বিগতঃ মানো যন্ত। ৮ অবজ্ঞাত। ( ভাগবত ৫1১৩।৮* ) 

৯ অসম্মান। ১০ পরিমাণ । 

১১ বাস্তপান্ত্রবর্ণিত দেবায়তনভেদ | "ঘি সকল দেবমনদিরের 

মাথায় পিক্লামিডের মত চূড়া থাকে, গ্রাচীন বাস্বশান্ত্রে তাহাই 
বিমাননামে প্রথিত। মানসার নামক প্রাচীন বাস্বশানের 
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সী ২৩ 

এ সপ কস্ট ২ পিসী ৩ 

১৮শ হইতে ২৮শ অধ্যায়ে ও কাশ্তপীয় বাস্তশান্তে বিমান-নিন্(ণ- বিমানয়িতব্য (ত্রি)বি-মান-তব্য | বিমাননার ধে।?7, বিমান 

প্রণালী সবিস্তার বণিত আছে। মানসার মতে বিমান এক নর উপযুক্ত, বিমান্ত । 

হইতে দ্বাদশতল এবং কাশ্ঠপ মতে এক হইতে ১৬শ তল পধ্যন্ত বিমানুষ (তরি) বিকৃত মান্ুষ। 

এবং গোলাকার; চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ পর্যন্ত হইয়! থাকে। “হেমন্তে নিশ্ষলাঃ জেয়াঃ বালাঃ সর্কের বিমান্থুযাঃ |” 
এতম্মধ্যে গোলাকার বিমানকে বেসর, চতুক্ষোণ বিমানকে নাগর ( বরাহ বুহৎ্স” ৮৬২৮ ) 

এবং অষ্টকোণীকে দ্রাবিড় বলে। এ মকল বিমান আবার শুদ্ষ, | নিমান্য (বি) বিমানি-হৎ। বিমাননার যোগ্য। 

মিশ্র ও মন্কীর্ণ এই ভিনভাগে বিভক্ত । যাহা! কেধল এক সকার; বিমায় (জি) বিগতা মায়া মস্তা। ময়াহীন, মাযাশৃগ্ত | 
মপলায় অর্থাৎ প্রস্তর, বা ইষ্টকের কোন এক্টীতে নিণ্মি 5, "্দাসং কৃম্বান বয়ে বিমায়ং” (খক্ ১০।৭৩।৭ ) 

তাহাকে শুদ্ধ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে বিমান ছুই 'বিমায়ং বিগতমায়ং (সাঁয়ণ ) 

প্রকার মদলায় অর্থাৎ ইষ্টক ও প্রস্তর অথবা প্রস্তর বা ধাডত | বিমার্গ (পুং ) মুজ-ঘঞমার্গং বিরুদ্ধো মার্গঃ। ৯ কুপথ, কথাচাব। 

নির্মিত, তাহাকে মিশ্র এবং তিন বা ততোধিক উপাদানে দনিগমযসি বিমার্গপ্রস্থিতীনান্ঞদ ওঃ 

অর্থাৎ কাঠ, ইঞ্টক ধাতু প্রভৃতিতে বিনিম্মিত হয়, তাহাকে সন্গীর্ণ ৷ প্রণময়সি বিবাদং করসে রক্ষণায়।” (শকুস্থলা ৫ আ?) 

বলে। এ ছাড় স্থানক, আসন ও শয়ন এই তিন প্রকীপ | ২ সম্মার্জনী, চলিত ঝাটা বা খেংরা | 

নিশেষত্ব আছে। বিমানের উচ্চত| অনুসারে স্থানক, বিপ্তাপ্ | বিমিত (তরি) পরিমিত। 

ক্মনুসারে আসন এবং লম্ব অনুলারে শয়ন বলা হদ। [িবিধ বিমিথুন (ত্রি) বিশিষ্ট মিথুন, যুগল (লুজাতক ১।২* ) 

বিমানের মধ্যে স্থানকণ্বিমানে দণ্ডায়মান দেবমুত্তি, আসন-; বিমিশ্র (তরি) মিশিত, মিশন, নানাপ্রকার ৪৭ হইলে 

বিমানে উপবিষ্ট দেবমৃষ্ঠি এবং শয়ন-বিমানে শায়িত দেবমুত্ডি] তাহাকে বিমিশ্র বলে। 

ৰ 

| 

৷ 

গ্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে। “গজৈণাঁজা হয়ৈরশ্বাঃ পদা তাশ্চ পদাতিভিঃ | 

বিমানের আয়তন অনুসারে আবার শাস্তিক, পোঁ্টিক, রখৈ রথা বিমিশ্রাশ্চ যোধা যুযুুধরে গতাঃ ॥৮ 

জয়দ, অদ্ভুত ও সর্বকাম এই পাঁচ প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। (হরিবংশ ৫০৯৩ লোক ) 

সাধারণতঃ বিম।নে গর্ভগৃহ, অস্তর/ল ও অদ্দমগুপ এই তিন বিমিশ্রক (ি) মিশ্রণকারী। 

অংশ হইতে সমুদয় আয়তন প্রাচীর মমেত সাড়ে চাবি বা ছয় বিমিশ্রগণিত, (11100 0900)0175906105 ) মতা পদাথ 

ধশে বিভাগ করিতে হয়। এতন্মধ্যে গর্ভগৃহ দুই, আড়াই | সম্বন্ধে রাশি নিরূপণ করা হয়। 

বা তিন ভাগ, অন্তরাল দেড় বা ছুই ভাগ এবং অর্ধমণ্ডপ এক; বিমিশ্রিত (বি) যুক্ত, একত্র । 

বা দেড় ভাগ হইবে। বৃগদধাকার বিমানের সম্মুখে ৩ বা ৪ টা, বিমিশ্রিত লিপি (জী) লিপিবিশেষ। ( লগিতাপস্থব ) 

পর পর মণ্ডপ হইয়া থাকে, তাহা অদ্ধমগ্ুপ, মহামওপ, স্থাপন; বিমুক্ত (ত্রি)বি-মুচ-ক্ত। ১ বিশেষরূপে মুক্ত । ২ মোক্ষ পু, 

মণ্ডপ, উত্তরীমণ্ডপ প্রসৃতি নামে পরিচিত। যাহার সকণ বন্ধন মুক্ত হই্ধাছ্থে। ৩ ত্য, বঞ্ধণ হস্তে মুঞ্চ। 

বিমানের স্তন্ত গুলির উচ্চতা ৮ ব। ১০ সমভাগে ভাগ কাঁরতে প্বিমু ক্র পরমান্সেণ হি পার্থ মহাক্রম্। 

হইবে । তন্মধ্যে ৯৮, বাঁ? টা দবারদেশে দিতে হয়) উহার বৈরিণং যুধি দুদির্ষং ভগদতং সুরদ্িষম্ ॥” (ভারত ৭৯৮ 5৫ । 

বিস্তার উচ্চতার অর্ধ হইবে। 
(পুং) ৪ মাধবী। 

বহুতলবিশিষ্ট বিমানের রচনাকৌশলও সবিস্তার বণিত | "মাধবী স্তান্ত, বাসস্তী পুগুকো মণ্ডকোহপি চ। 

হইয়াছে। বাহুলা ভয়ে লিখিত হইল না। অতিমুক্তে বিমুভ্তন্চ কামুকো ভ্রমরোতসবঃ॥”(ভাব গ্র+ পুর্ণ?) 

বিমীনক (পুং) বিমান-স্বার্থে কন্। বিমান শব্বার্থ। দ্রিয়াং টাপ্। বিনুক্তা-মুগ্ড]। ( যড়বিংশত্রাণ ৫1৬) 

বিমানতা, বিমানত্ব (সী )বিমানম্ত ভাব: তঙ্টাপ্। বিমানের | বিমুক্ত আচার্ধ্য, ইষ্ট।সন্ধি প্রণেতা । 

ভাব ঝ| ধর্ম, বিমানত্ব, অপমান । বিমুক্ততা! (ত্রী ) বিমুক্তস্ত ভাবঃ তল-টাপু। খিমুক্ডের ভাব ব। 

বিমানন (রী) বি-মান-লুট,। অপমান, অসম্মান । ধর্ম, বিমোচন। 

বিমানন' (ভ্্রী) বিমানন-টাপ্। অবম।ননা, তিরস্কার । বিমুক্তমেন (পুং) বৌদ্ধাচাধ্যতেদ। ( তারনাথ ) 

সিউল? ( পুং) অন্তরীক্ষের পালয়িতা| দেববৃন্দ। বিমুক্তি (স্ত্রী) বি-মুচ-ক্তিন্। ১ বিমে(চন, বন্ধন্ত হইতে মোচন। 

বিমানপুর, গ্রাচীন নগরতেদ। ২ মোক্ষ। 

৬111 টপ 



বিশ্বধ, | ৬৮২ 7 বিমোহন 
শী পি সা পপি স্পা সপে সপ সী শা পপ আপ পপ শপ 

রা 

। 

শপ পট ৪ ০০ ২৮ ২ পপি ক্লাশ ীীিপস্পীশীশ ১ সা আত আত স্পা 

বিমুক্ভিচন্দ্র € পৃং । বোধিসভেন। “বিষুধঃ (সংগ্রামকারী? (সাকরণ ) ২ শত্র। 

বিমখ (রি) বিরুদ্ধং অনগ্থকূলং মুখম্ত | + বহিমুখ, পরাঙ সুখ ৷ বিশ্ব (ব্রি) বিশেষরূপে নাশকারী। 

২ বিরত, নিবৃত্ত । নিমুধতনু (ঝি) ইন্্। 

“নঅতান্ত বিমুবে দৈবে ব্যয়ে চ পৌরুষে। বিশ্বশ (পুং) বি-মৃশ-অচং। বিমর্শ। 

মনঙ্গিনে। দরিদন্ত বণাদন্যৎ কুতঃম্থখম্ ৪৮ ( হিতোপদেশ ) "ক্ষেমং বিধাস্ততি স নে! ভগবাংস্ক্যধীশ- ৃ 

৩ অগ্রসন্ন। ৪ নিল্পৃহ। ্তত্রান্মদীয়বিমূশেন কিয়ানিহার্থঃ1৮ (ভাগবত ৩১৬৩৬ ) 

বিমুখতা! সঃ বিমুখস্ত ভাব: তল-টাপ,' ১বিরতি। ২পবাজুগ তা । 'বিমুশেন বিমরশশনেন' (স্বামী ) 

বিম্খীকৃত (কি) অবিমুখং বিমুখং কৃতং অস্কুততদ্কাবে ছি । বিষ্বশ্য (রি) বিমর্শনযোগ্য। (ভাগবত ১৮৫২৩) 

১ যাহা বিমুখ করা হইয়াছে। নিমুষ্ট (দি) বি-মৃজংক্ত। পরিচ্ছন্ন । ( শতপথব্রাণ ১ ২1৫১৬ ) 

| 

ৃ 
ৃ 

ৃ 

| 

| 

| 

| 

বিমুখীভাব, বিমুখীড়ূ ( পূং) বিরতি । অনমুরুন্তি । বিশ্বপ্টরাগ (তরি) যাহার রঙ.পরিষ্কার করা হইয়াছে। 

বিমুগ্ধ (ত্রি)১ চমত্কত। ২ বিশেষরূপে মুগ্ধ । _নিমোক (পূ) বিমোচন । বিমুক্তি। ( খক্ ৫8৫1১) 

বিমুচং (কী) বি-মুচ ক্ষপ,। ১ বিমোচনকাবী, বিমোকা |. টিমোৌকম্ (অব্য) বিমুক্রি, মুক্তি। “মহান্তমধবানং বিমোকং 

“বি তে মুচ্যন্তাং বিমুচো হি সন্তি | সমশ্ুবস্তি |” (শতপথব্রা” ৬।৭8১২ ) 

হবণপ্রি পৃষন্ ছুরিতানি মৃক্ষ |” ( জথর্ব্বলং ৬১১২1 ) বিমোক্তব্য (খি। বি-মুচংতব্য। ছাড়িয়। দিবার যোগ্য,মোচনাহ | 

'বিমুচঃ বিমো কার ( সায়ণ ) | "নাহং যুধি বিমোক্তব্যঃ” (মহাভারত ভীম্মণ ) 

বিমুচ (পুং) খষনদ। (ভারত অশ্ব” ) লিমোক্জ, (প্রং) বি মুচ-তুচ। ৯ বিমোচনকর, বিমোচক । 

বিমুগ্ভী (ক্রি) বিগতো মু যক্সাং। মুঙ্গবহিত | ৃ পৰিমোক্তারম্ৎকুলনিকুেভ্যক্িষ্ঠিন বপুষে" 

( শতপথত্রা" 81৩৩।১৬ ) ( বাজসনেয়স” ৩১১৪ ) 

বিমুদ ( ক্লী) সংখাভেদ | | থবিমোক্তাবং বিমোচনকরম্ ( মহীধর ) 

বিমুদ্র (রি) বিগতা মুদ্রা মূত্রণ ভাবো য্। ১ প্রু। (হেম), (বমোঁক্ষ (পুং) বিমোক্ষ-অচ। ৯ ৰিমোচন। ২ বিমুক্তি। 

২ মুদ্রীরহিত। ৩ নির্বাণ । ৪ পরিত্যাগ । 

বিশু (ব্রি) বি-সুহ-ক্ত। ১ বিুগ্ধ। ২ বিখেষরূপে মু, মুর্খ। বিমোক্ষক (ি) বিমোক্ষ-ঘল,| বিমোচক, বিমুভি দা । 
(ক্লী) ৩ সঙ্গীতকলাভেদ। (ভরত নাটা”) বিমোক্ষণ (কী) বি-মোক্ষ লুট, ১ বিমোচন, মুক্তি । 

বিমুচ্ছন (ক্লী) বিমুক্লুট। ১ মুচ্ছন, মূর্ছা। ২ সপ্ব- | “যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্তহেতোঠ" (ভাগবত ৩.ন৯ ) 

্বরের মৃচ্ছনা। | ২ পরিত্যাগ । ৩ খুলিয়া দেওয়!। 

বিমচ্ছিত (ক্রি) মৃচ্ছাপ্রাপ্ত। ( দিব্যা” ৪৫81৩* ) | “বস্্াভিসংযমনকেশবিমোক্ষণানি”  (বৃহৎস” ৭৮৩) 

বিমূর্ত (রি) বি- ুর্ঘ-ক্ত | ১ বিকৃত মৃর্তিবিশিষ্ট। ২ মুষ্ভিবিরহিত। ৷ বিমোক্ষিন১( ব্রি) বি-মোক্ষ-ণিনি। মুক্তিদাতা, মোচনকারী। 

বিমুদ্ধজ (ঘ্ি) মুগ্ষি, জায়তে জন-ড। বিগতা মুদ্ধজা যন্ত। _বিমোঘ (তরি) বি-মুহতক। অমোঘ, অব্যর্থ। 

কেশহীন । € মহাভারত ) ৰ “সর্ব প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ 

বিমুল (ঘি) মুলরহিত। ( হরিবংশ ) | কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।” ( ভাগবত ৬১০২৮) 
বিমূলন ( ব্লী ) উল্মুলন | ব্ামাচক (তরি ) বি-মুচ২ল। মোচনকা রী, মুক্তিদাতা | ূ 
বিমুগ (খ্রি) অরণ্য স্গবিশিষ্ট। (রামায়ণ ১/৭৭।১ ) ৰ বিমোচন (ক্লী) বি-মুচ, লুট, ৯ বিমুক্ি। ২ দুরীকরণ। 
বিষৃগ্য (ঘি) অন্থদরণী়। অন্গেবীয়। ৩ ত্যাগ । ৪ ভীর্থবিশেষ। ( তারত ৩৮৩।১৫০ ) 

“ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগযাম্ ॥” (ভাগ ১০1৪৭1৩১) (পুং) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭1৫৯ ) 

বিষ্ৃপ্বন্ (ভরি) বি-মৃজ-কনিপ,। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। স্ত্রীলিঙ্গে : বিমৌচনীয়, বিমোঠ্য (রি) বি-মুচ-অনীয়র। বিমোচনার্ঘ। 

28767 77 ূ বিমোহ ( পুং ) বি-মুহ-ঘঞ। জড়তা, মোহ, অত্যন্তমোহ। 

বস্থ ভ। প্রি বিগতো মৃত্যুঃ মস্ত । ১ যৃত্যুরহিত। ২ অমর।শ “ব্পেতসং কলেশবিমোহসাধরসং স্ষবস্ত: পুরুষৈর ভি জী 

বিম্বব (বি)*% সংগ্রাদকারী, যোস্ধা। 
রী 

প্ন্তিদা(বিশস্পতিৃত্রহা বিষুধো। বশী ।” ( খ্বক্ ১০।১৫২২) | বিমোহন (ক্লী) বি-মুহ'লুু,। ৯. বৈচিত্বীকরগ, মুগ্ধকরণ, 



বিথী [ ৬৮৩ ] বিযাতিমন্ 
মোহজন্মান, ভুলান। (ব্রি) বিমোহয়তীতি বি-মুহ-ণিচ.-লুযু। বিশ্বু (পুং) গুবাক, সুপারি । 
১ বিমোহক, বিমোহনকারী, মোহজনক । বিন্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ (পুং) বিশ্বে ইব ওষ্টৌ যস্ত। “ওত্বোষ্টয়োঃ 

বিমোহিত (তরি) বি-মুহ-ণিচ-ক্ত। মোহযুক্ত, মোহিত। সমাসে বা, ইতি পাক্ষিকোইকারলোপঃ। যাহার ওয় 
“তাবপ্যতিবলোন্মত্ৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।* (চণ্তী) বিশ্বফলের স্ায় রক্তবর্ণ। বিম্ব+ওঠ সন্ধির সুত্রামুসারে অকার 

বিমোহিন, (তরি) বি-মুহ-ণিনি। বিমোহক, বিমোহনকারী। | ও ওকারে সন্ধি হইয়! বৃদ্ধি হয় এবং বিদ্বোষ্ঠ পদ হইয়া থাকে ; 

প্লিয়ং ীষ। বিমোহিনী। কিন্তু ওত্বোষ্ঠয়োঃ সম।সে বা এই বিশেষ হুত্রান্ুসারে একস্থলে 

“মন্টে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং অকারের লোপ এবং একস্থলে বৃদ্ধি হইয়া বিদ্বোষ্ঠ ও বিদ্বোষ্ট 

বরং বৃণীঘেতি ভজন্তমাখ যত্।" ( ভাগবত ৪1২।5* ) এইরূপ পদ হইবে। 

বিমৌন ' তি) মুনের্ডাব মৌনঃ। বিগতঃ মৌনঃ। মৌনরহিত। ! বিয়চ্চারিন (পুং) বিয়তি আকাশে চরতীতি চর-িনি। 
বিমৌলী (রি) শিরোভ্ষা-বিরহিত। ূ আ.কাশচারী। 

বিম্লাপন €ত্বি) সম্বাহন। গা টিপিয়া দেওয়া। শিথিলকরণ। | বিয়, জাতিবিশেষ। 
বিন্ব (পুং ক্লী) বী (উন্বাদয়শ্চ। উপ. 817৫) ইতি বন্ প্রত্য- বিয়ৎ (ক্লী) বিষস্ছতিন বিরমতীতি বি-যম ( অন্তেভ্যোহপি 

য়েন সাধুঃ। ৯ সুধ্যচন্ট্রমণ্ুল। (অমর) ২ মগ্ডলমাত্র। দৃশ্াতে ।* পা ৩২১৭৮ ) হতি কিপ. কৌ চ মাদীনামিতি বি-যা- 

মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার। ৩ মুর্তি, প্রতিবিষ্ব, ছায়া । (পুং)। শত বিয়ৎ মলোপে তুক্। ১ আকাশ। (অমর) (ত্রি) ২ গমনশাল। 

৪ কৃকল/স। ( মেদিনী) € বিশ্বিকীফগ, চলিত তেলাকুচা ফল। শবিয়ছিত্ম্ত দদতো লব্ধং লন্ধং বুভ়ুফতঃ | 

বিল্বক (ক্লী) বিশ্ব-স্বার্থেকন্। ৯ চন্তরস্্যামগ্ুল। ২ বিষ্বিকা-. নিক্দিঞ্চনহ্য ধীরস্ত সক্ুটুন্বগ্ত ধীমততঃ ॥” (ভাগবত ৯২১৩) 

ফল, তেলাকুচাফল । ৩ সঞ্চক, চলিত সাচ, ছণচ। “বিয়দ্দিত্তম্ত বিয়তো গগনািব উদ্যমং বিনৈব দৈবাদুপন্থিতং 

| বিশ্ুং ভোগ্যং যন্ত যদ্ধা বিয়ৎ বায়ং প্রাপ্ন বদ্ধিত্তং ভোগ্য যন্তস্বামী) 
৷ বিয়ৎপুর, চল্পাবণ্যের মস্তর্গত তিলপর্ণা নদীতীরস্থ নগরভেদ | 

( ভবিষা ব্রঙ্গথ* ৪২১৪৯) 

“বিধিবিধত্তে বিধিনা বধূনাং 

কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন 0” ( নৈষধ ২২।৪৭ ১ 

'কাঞ্চণস্ত সঞ্চকেন বিদ্বকেন” ( নারায়ণী টীকা ) 

৪ মুখাকৃতিবিশেষ। (শিব্যা” ১৭২১০ ) বিয়তি (পুং) নহুষের পুরভেদ। 

বিশ্বজ। (ত্বী) বিশবং ফলং জায়তেহন্ত/মিতি জন-ড | বিদ্বিকা। | দ্যৃতির্ধযাতিঃ সংযাতিরায়তির্জিয়তিঃ কঁতিঃ। 

বিন্বট (পং) সর্ধপ। ( শবদচ ) ূ ষড়িমে নহুষস্তাসনিক্ত্রিয়াণীব দেহিনঃ 8” 

বিন্বরাজ, সহাদ্রিবণিত রাজদ্য়। ( সহ্যা, ৩১১৮,৩৩৫৮ ) ূ (ভাগবত ৯1১৮১) 

বিন্বা (জী) বিশ্ব বিশ্বফলমন্ত্যস্তামিতি  বিশ্ব-অচ. টাপ। । বিয়দগী (ব্রি) বিয়তি আকাশে গচ্ছতীতি গম-ড | আকাশগামী। 

বিদ্বিকা। ( শব্রত্বাণ ) ূ ্কুগুলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিয়দশবৃতঃ |” 

বিশ্বাগত (ব্রি) বিদ্বেন আগতঃ। বিশ্বপ্রাপ্ত, বিশ্বিত। 2 ( বৃহৎ্সংহিত! ৫৮1৪৭) 

বিম্বািতৈল) অর্,দ রোগের উপকারক তৈল ওঁষধবিশেষ। বিয়দগঙ্গ। (স্ত্রী ) বিয়তো গঙ্গা । স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। ( অমর ) 

এস্তুত প্রণালী £-_তেলাকুচার মুল, কবরীমূল ও নিসিন্দা দ্বারা | বিয়ন্ভুতি (স্ত্রী) বিয়তো ভূতির্ভশ্মের । অন্ধাকার। (ব্রিকা* ) 

পাচিত তৈলের নন্ত গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়। বিয়ন্মণি (পুং) বিয়তো মণিঃ। সুর্ধা। (হারাবলী ) 

বিম্বিক] (ভা রিদ। ৬ সমর বিষম €পুং) বি-ষম-( যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩৩৬২) 

“তুম্বী রক্তফলা! বিশ্বী তুণ্তীকেরী চ বিষিক|।” ( বৈশ্করত্ব') ইত্যপ।॥ ১ সংযম, ইক্দ্রযমমন। (অমর) ২ ছুঃখ, যাতনা, 

২ চন্দসূর্যমগুল। (শবরত্বা ) ক্রেশ। (স্বামী) 

বিম্বত (ক্রি) বিশ্বইতচ। প্রতিবিষ্বিত, প্রতিফলিত, বিবব (পুং) কমিবিশেষ। ( স্থক্রত ) 

আভামিত। বিযবন (ক্লী) পৃথকীকরণ। (নিরুক্ক ৪1.৫) 

বিশ্বিমার, এক জন শান্ত নরপতি। শাক্যবুদ্ধের কৃপায় ইনি | বিযাত (রি) বিরুদ্ধং নিন্দাং যাতঃ প্রাপ্ূঃ। নিলজ্জ, সিন্দা- 

গান লীত করিয়া বৌদ্ধধর্টে দীক্ষিত হন। ইনি মহারাজ | প্রাপ্ত, নিন্দিত। ২ পথভ্রষ্ট । 

অশোকের প্রপিতামহ ও অজ্জাতশক্রর পিত1। বিযাঁতস্ (ক্রী) রথচক্রের ধ্বংস। বধকর্্ম।  * 

বিশ্বী (তরী বিশ্ব-গৌরাদিত্বা্থ ভীষ,। বিঘিক! । বিযাতিমন্ (পুং) বিষাতশ্ত ভাবঃ বিধাত-& বর্ণদ়াদিদ্তাঃ 



বিযোনি 
পিল স্পসপস্পি শিশাশিিশি 

ষ্যঞ্চি। পাঁ ৫১১২৩) ইতি ইমনিচ১। বিষাতের ভাব, 

নিলক্জতা, নিন্দা । 

বিযাম (পুং) বিষম-ঘঞ,। সংযম। : অমর) 

বিষাস (পুং) দেবতাভেদ | “বিযাসায় স্বাহা” (শুরুষজু ৩৯১৯) 
আয়াসায় বিয়ালায় আয়াসাদয়ো দেববিশেষাঃ? ( মহীধর ) 

বিষুক্ত ত্রি)বি-যুজ-স্ত । বিয়োগবিশিষ্ট, বিরহিত, ত্যক্ত, বিচ্ছিনন। 

“কিং করোমি ক গচ্ছামি নৃতা মে গ্রাণবল্লভা। 

ন বৈজীবিতুমিচ্ছামি বিষুক্তঃ প্রিয়য়ানয়া ॥” 

( দেবীভাগবত ৯'১৩।৯ ) 

বিধৃত (তরি) বিষুক্ত, ত্য । 

বিষুতার্থক (ব্রি) সংজ্ঞাহীন, জ্ঞানশূন্য | 

থ (তরি) যৃথলক্ট, দল । 

বিযোগ (পুং) বি-যুজ-ঘঞ। ১ বিচ্ছেদ | পর্যযাী_বিগ্রীলস্ত, 
বিপ্রয়োথ, বিরহ, অভাব । (হেম) 

২ গণিতমতে --রাঁশির ব্যবকলন, সঙ্কলনের নাম নোগ এবং 

ব্যবকলনের নাম বিয়োগ । 

বিযোগতা (জী) বিয়োগন্ত ভাবঃ তণ্টাপ,। 

ভাব বা ধর্ম । 

বিষোগপুর (ক্লী)পুরভেদ। ( কথাসরিৎসা” ৪২।২৭৮ ) 

বিযোগবণ (ত্রি) বিয়োগঃ অস্তাস্তীতি মতুপ, মন্ত ব' বিয়োগ- 

বিশিষ্ট, বিযুক্ত । 

বিষোৌগভাঁজ_ (তরি) বিয়োগং ভজতে ইতি বিয়োগ ভজ-বিণ,। 

বিচ্ছেদযুক্ত, বিবনতী, বিযুক্ত। 

বিযোগিতা (স্ত্রী) বিযোগিনঃ ভাবঃ তলটাপ,। বিয়োগীর 

ভাব বা ধর্ম, বিচ্ছেদ । 

ধিযোগিন. (রি) বিযোগঃ অন্তাস্তীতি বিয়োগ-ইনি। ১ বিয়োগ- 

যুক্ত, বিযুকত । ( পুং) ২ চক্রবাক। ( শব্দচশ্ট্িক! ) স্থিয়াং উীষ। 

বিয়োগিনী। 
বিযোজন (ক্লী) বি-যুজ-ণিচ-লুট,। বিষ্বোগ। 

বিয়োগের 

বিযোজনীয় (ত্রি) বি-যুজ-ণিচ২অনীয়র। বিযোজনযোগ্য, 

বিয়েগার্। 

বিযৌজিত (রি ) বি-ুগত-ণিচ-জ্ত। ১ বিরহিত। ২ পৃথক্- 

কৃত। ৩ বিচ্ছেদপ্রীপিত। ৪ বিশ্িষ্ট। 

বিযোন্য (তরি) ১ বিয়োগযোগ্য ৷ ২ পৃথকৃকরণধোগ্য। 

বিযোত্ (তরি ) দুঃখের অশিশ্রয়িতা । 

- পবিযোতারো অস্থরাঃ৮ (খক্ ৪৫৫1২) 

“বযোতারঃ হুঃখানামমি শ্রয়িতারঃ' (সায়ণ ) 

বিযৌধ (কমি) বিগতঃ যোধো ষক্প। ষোধরহিত, যোধহীন। 

বিষে/নি (স্ত্রী) অপযোনি, নিন্দিতযোনি। 

| ৬৮৪ 

ূ 

ূ 

বিরক্তা (ক্ত্রী) বিরক্ত'-টাপ্। ১ ছুর্ভগ|। 

7 বিরজ 
সপ সপ ০ তা পপ সত পু আপ শট 

"্সস্তভবাংশ্চ বিষোনিষু হুঃগ্রায়াস্থ নিত্যশঃ (৮ ( মনু ৯২৭৬ ১ 

২ অজ্ঞাতকুলা, হীনকুলা। ্ 
বিরকত, উতৎকল দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। সম্ভবতঃ 

সংসারবিরন্ত বলিয়া ইহারা আপনাদিগকে বিরক্ত শব্ষের 

অপত্রংশ বিরকত নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উদ্দাসীনন 

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব মঠে অবস্থিতি করিয়া বিগ্রথ- 

সেবাদি কার্ধ্ে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই বিরক্ত নামে কথিত 

হয়। ইহারা উদাসীন কিন্তু মঠ প্রস্তত করিয়া তাহাতে বাস 
করে ও পুজারির দ্বারা বিগ্রহ সেবা করায়। দিবাভাগে ইহারা 
মঠের ব্যয়নির্ববাহার্থ ব্যক্তি বিশেষের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে 

যায়, কিন্তু কখনও তওুলাদি মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করে না। রারিতে 

ইহারা মঠে আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কাধ্য করিয়া থাকে। 
অভ্যাহত ও নিহঙ্গ নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীরা বিরক্ত অর্থাৎ 

উদ্দাসীন শ্রেণীভুক্ত । [ নিহ্ঙ্গ দেখ ।] 

বির্তক (তরি) বি-রন্জ-ক্ত। ১ নিরাগযুক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত, উদা- 

সীন, নিম্পৃহ, অনন্ুরক্ত, বিরত । 

"্ত্বয়ি প্রসন্ন মম কিংগুণেন তবষ্য প্রসনে মম কিং গুণেন ॥৮ 

রাক্তে বিরক্তে চ বরে বধূনাং নিরর্থক: কুস্কুমরাঁগ এষঃ ॥” উট) 
২ বিমুখ, চটা। 

২ অননুকুলা । 

বিরক্তি (ভ্ত্রী) বি-রম-ক্িন। বিরাগ। 
বিরক্তিমৎ (তরি) বিরক্ষি-অন্ত্যর্থেমতুপ, | 

বিরাগযুন্ত' । (ভাগবত ৪1২৩।১৯) 

বিরক্ষস্ ( বি) রাক্ষদহীন। ( শতপথব্রাণ ৩৪৩ ) 

বিরঙ্গ (পুং) বি-রী-ঘঞ,। ১ বিরাগ। ২ কন্ধুষ্ট। (রাজনিণ) 

বিরচন (ক্রী ) বি-বচ-লুট। ১ প্রণয়ন । ২ নির্মাণ । ৩ গ্রস্থন। 

বিরচনা (ত্ত্ী) বি-র5.যুচ, স্িয়াং টাপ্। বিন্যাস। 
"মুক্তাবলী বিরচনা পুনরুক্তম্ত্রৈঃ।” (বিক্রমণ ) 

বিরচিত (ত্রি)ট বি-রচ২ক্ত। বিশেষপ্রকারে 

নিন্মিত, প্রণীত । 

“এয শ্রীলহনূমত! বিরচিতে শ্রীমন্মহানাটকে 
বীরশ্রীযুত রামচন্ত্রচরিতে প্রত্যুদ্ধতে বিক্রমৈঃ 1” (মহানাটক ) 

২ গ্রথত। ৩ ভূষিত। 

বিরজ (ত্রি)১ রজরহিত। (পুং) ২ মরুতান্ভেদ। ( হরিবংশ ) 

৩ ত্বষ্ার পুততভেদ ৷ ( ভাগবত ৫1১৫।১৩) 

৪ কর্দমকন্তা! পু্ণিমার পুত্রভেদ । (ভাগবত ৪1১১৪ ) 

£ জাতুকর্ণের শিষ্য-তেদ। ( ভাগবত ১২।৬1৫৮) 
৬ সাবর্ণিমন্স্তরে দেবগণভেদ। (ভাগবত ৮১৩১২ ) 

৭ পল্সপ্রভ বুদ্ধের এশ্বধ্যভেদ। ( সন্বন্মপুগুরীক ) 

১ বিরঝি'বিশিষ্ট, 

রচিত, 



চসরি৮৮৫৪ ৩০০০৫ 

গনদী 
"পপ ০০ পা পাপা সা 

বিরহে আমি কিরূপে বাচিব, তুমি ভোর এহ ছপনয়া মুস্তি 
পরিত্যাগ করিয়া একবার নৃতন শবারে আমার নিট আগমন 

কর। শ্রীহরি এইরূপে বিলাপ কারলে সাক্ষাৎ রাণাপ ন্যায় 

ৃ পিং 
পদ ০ পাপা পাপা ৯ পা সাক 

৮ মহাভদ্র সরোবরের উত্তরন্থ পর্ব তাভেদ। 'লিঙ্গপুণ ৯১৫) 

বিরজ গ্রাভ ( পুং ) বুদ্ধভেদ। 

বিরজম গুল কী ) বিরজা এ বা বাজপুর । [শে মহাজগপা। 

| ৬৮৫ 
এ ্ বৈ তা ৯ পপ & স্তন পলি এ পাপ ৯১৯ 

মৃত্তি বিরাজিত ছিল । (প্রভানথ- ৭৯ অঃ) [বাজপুর দেখ |] সথন্দরী মুন্তিতে বির! জল হইতে উঠিয়া শরীরকে দেখা 

* বিরজস্ তরি) ৯ রজোরহিত, বিগভার্তব । ২ খজোগুণহীন। | দিলেন। শ্রীরুষ্ণ তাহাকে পাহয়া নাণাপ্রকাৰে সষ্ভোগ 

ও ধুলিশৃন্য । (স্ত্রী) ৪ বিগতার্বা, যে ক্লীলোকের রজঃ নিবৃত্তি।  কবিলেন। অবশেষে বিরজা শ্রীৃষঃ হইতে গডপারণ করিগ। 

হইয়াছে । (পুং) € বিঝু। (ভাগত ১৩।১৪৯।৫৬ ) 

৩ শিব। 

৭ ধৃতনাষ্পুত্রভেদ। (১/১১৭।১৩ ) 

৮ চাক্ষুষ মনৃস্তরে ধষিভেদ। ( মাক গুপুত্রাণ ৭৩।৫৪ ) 

» সাবর্ণ মধ পুত্জভেদ। (মাকগুপুরাণ 

১০ কবির পৃত্রভেদ | ১১ বশিগ্ুপু ভেদ | । ভাগ” 81১৪৯ ) 

(ভারত ১৩।১৭।১৪৬ ) 

৮০1১১ ) 

১২ গৌর্থগাঁপের পুত্রভেদ । ১৩ নাগভেদ । ভারত ১৩৫১৭) 

(তরি) 

“বিরজোহঘঘরশ্চি ধমালো হীক্ষীভিদ্যু ভভিং সহ"ভারত ২।৭৪) 

বিরজঙ্ক (বি) ১ রূজারহিও, [গতা্তব | 

( পুং) ২ সাবর্ণিম্গর পুএভেদ | (ভাগবত ৮1১১৩।১১) 

বিরজস্তমন, ( (পুং) ১ বজঃ ৪ তমে। গুণরৃহি ত:১ সন শুণবিশিষ্ট | 

১৪ (নম্মশ। | 
র 
৷ 

তথন সেই গর্ভে সাতটা পুত্র জন্মিল। 

হইল । 

অনন্তর ছু দন গত 

একপিন সাব্বী বিরজা স্ুনিষ্অন শাবণো সষ্তোগাশ।য় 

শ্রীকষ্ের সহিত রহিয়ছেন, এমন সময় অ্াঠগণকর্তক পড়ত 

হইয়া তাহাব কনিষ্ঠ পু মাহাণ কোনে আসিয়া খাসপ, কিন্ত 
তাহাকে অতিশয় ভীত দেখিঘা বিবজা! তাহাণে পরিত্যাগ 

করিল। দয়াময় শ্রীরুণ্চ সে পুধকে পইয়া বাপাগুণে গমন 

কবিলেন। এদিকে সম্তোগক্চাতরা বিরজা নিকটে গতিকে 

না পাহয়া বিলাপ কাঁগতে লাগন এবং এই থাশনা পুএকে 

অভিশাপ দিল যে, ঠই লবণসখর হইবি। অপর।5ব খানকেপাও 

মাউকোপ শুনিয়া সকপে পূথিবাতে নামল এবং ভাহাগাহ 

সপূদ্বীপেব সপ্ুসমুত্ধ হইল । এহ সপ্তুগণরিথ জগেই পুণিবা 

শশ্তশ[লিনী। ( শ্রীরুষ্ণ দন্মাথ* ) 

যাহাএ রজঃ ও ৪ তমোগুণ গিয়াছে, একমাণ স্বন্ধনিষ্ঠ জীবনুক্ত ২ উতৎ্কপের মব্যস্থ একটা প্রদান তীথ। এক্সণে খা্পুর 

পুর্ব, গেমন ব্যাসাদ ) £ছাদিগকে দ্নাতিগ বলা মায় । ১ ভরত ) ও নাভিগয়। নামে পারচিত। | যাগপুধ দেখ । ] 

বিরজ। (স্ত্রা) ১ কপিখাশীবৃক্ষ। ২ বখাতিশ মাতা । *৩ একানন গীঠের মধ্যে বিরজাও একটা প্রধান গাঠ। 

ব্ীকুঞ্চের নধী। বাধিকার্ ভয়ে খন প্রা হাগি কণিকা “উতকলে নাভিদেশঞচ বিরজাক্ষে এমুচ্যতে | (হগহডামণি ) 

সারত্বপ ধারণ করেন। বরন্গবৈধ্তপুরাণে শরীক জন্মঘণ্ডে প্রায়শ্চিনততন্ববৃত স্বন্দপুরাণমতে, সকল তীর্থেই মুণ্তন ও 

লিখিত আছে-_ 

একদিন গোলোকে পাসমগ্ডলে শ্রীহরি গাধিকাখ সহিত 

বিহার করিতেছিলেন, সেই সনয়ে অকম্মা্থ ঠাহাকে দেখিতে 

না পাইয়া শ্রীরুঞ্ণ বিরজ| নামে এক গোপিকাঁৰ শিকট গমন 

করেন। বিরজাকে পাইয়াই ভগবান্ তাহাতে আশঞ্জ হহলেন। 

তাহা দেখিয়া অপর গোপী গিয়া রাধাকে ভন।ইল। তখন 

রাধিক! সহদা সেই রত্রমণ্ডুপে আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন । 

এখানে তিনি দ্বারদেশে দারপালকে দেখিয়া কহিলেন, 'দুব 

হ লম্পটের কিস্কর দূর হ। তোব প্রভু কিরূপে আমার 

অধীন রমণীতে আসক্ত হইল £ এ দিকে শ্ীহরি গোপা 

গণের গোলমাল শুনিয়া তথা হহতে অন্তধ্ণন কাঁরলেন। 

বিরজা প্রীরুক্চের অন্তর্ধান ও মন্মুখে রাধাকে আসিতে দেখিয়া 

অত্যন্ত ভীত ঝুল গ্রাণত্যাগ করিলেন । তিখন বিরজার সেই 

পবিত্রদেহ সরিতরূপ ধারণ কা'ল। বাধা বিরজার সেই সরিৎ- 

রূপ দেখিয়া গৃহে চলিলেন। এদিকে শ্্রীক্ণচ আসিয়া বিরজাকে 

সরিঙ্জপ দৈথিয়। উচ্চিঃন্বরে কাণিতে লাগিলেন। তোমার 

111 
৯৭৩ 

বিরজান্ষ (পুং) পৰ্দতেদ। 

বির|ক্ষেত্র। 
বিরজনদী, দাক্ষিণাত্যেব মতিম্থর রাজোর মঠিতব চলার একটা 

উপবাস করিতে হয়, এখানে আসিয়া সেনপ করিতে ভবে না। 

দমুণ্ডনঞ্চোপবাসঞ্ সব্বতীথেঘয়ং বিধিঃ | 

বর্জমিত্বা গয়াং গঞ্জাং বিশাণাৎ বিরজাং তথা ॥? 

৩ ব্রদ্ধার মানস পুত্র রঞ্ুতুষণের পুরছেদ | লিঙ্গপি* 

৪ লোকার্সির শিবা । ( পিঙ্গপু" ২৪।৩৩ । 

মাকাওয়পুবাণে মতে এই 

১২৯) 

পর্বত মেরুর উত্তবর্দিকে অবাস্থত। 

শবিবজাক্ষো বরাহাদ্রিম ঘুবোজাক্ধিস্তথা । 

ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগ12 0” 
( মার্কুগয়পু” ৫৫1১৩) 

একটী প্রাচীন তীর্থ । বর্তমান নাম যাজপুব। 

রুম নদী। কাবেরী নদীর দক্ষিণ কুলে বাগঘুধি বাধ দ্বার! 

ইহ] প্রায় ৪০ মান পরিচালিত হইয়াছে । প্ঠলাহল্লী নগরে 

যে কল চিনি ও লোহার কাবগানা 'আাছে, তাহ! এই খালের 

আোতশক্চি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে ।  £ 

১০০ 



বিরলিকা 

বিরঞ্চ (পুং) ব্রঙ্মা। (জটাধর ) 

বিরঞ্চন ( পুং) ব্রহ্ধন্। 

বিরিঞি (পুং) ব্রহ্ধা। (হেম) 

বিরিঞ্য (পুং) বিরিষ্ণির ভোগ, ব্রহ্মার ভোগ। 

'আফুশ্রিয়ং বিভবমৈজ্দ্রিয়মা বিরিধচযাৎ ॥” (ভাগবত ৭৯1২৪) 

বিরণ (ক্লী) বীরণ তৃণ। ( শবরত্রা" ) 

বিরত (তরি) বি-রম-ক্ত। ১ নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, উপরত | ২ বিভ্রান্ত । 

বিমুখ । 

বিরতি ক্্ী) বিরম-ক্তিন। নিবৃত্তি, পর্যায় আরতি, অব- 

রতি, উপরাম, বিরাম। ( ভরত ) শান্তি, বিরাগ । 

বিরথ (এ) বিগতো রথো ঘন্ত। রথশূন্ত, রথহীন । 

বিরথাকরণ (ক্রী) পূর্বে যাহার রথ ছিল, তাহার রথ- 

শৃন্তকরণ। 

বিরথীভূত (বি) যিনি রণশূন্ত হইয়াছেন । বিরক্ত | 

বিরথ্য (ত্রি) বথ্যা বা পথহীন। 

বিরথ্য (জী) ১ বিশিষ্ট রথ্যা। ২ কুপথ। 

বিরপ্ন (তি) বহুবিধ উপচাববাদী। “এবাহামন্ত সুনৃতা বিরগ্নী 

গোমতী মহী” ( খক্ ১৮৮) “বিরঙ্গী বহুবিধোপচারবাদিনী? 

( সায়ণ) ২ স্তরতিকারক। (খক্ ১/৩৪।১৭ ) 

বিরপশিন. (ক্রি) বিবিধশব্বকারী। দবিষীভাবরপ শিনঃ” 

( খক্ ১৬9১০ ) 'বিরপংশিনঃ বিবিধং শব্দং রপস্তীতি বিরপ-শাঃ 

স্তোতাবঃ ত এষাং সম্তীতি বিরপ্শিনঃ যদ্বা বিবিধং রপণং 

বিরপশং তদেষামন্তীতি মরনতো হি বিবিধং শবাং কুর্বতে (দায়ণ) 

বিরম (পুং) বি-রম- অপ২। নাশ, অপগম। 

“সোহহং নুণাং ক্ষুললম্খায় হঃখং 

মহদ্গতানাং বিরমায় তন্ত ॥” (ভাগবত ৩৮২) 

বিরমণ (কী) ১ বিরাম। ২ সম্তোগ। ৩ অবসর গ্রহণ। 

বিরল (ধ্রি.) ১ অবকাশ। চলিত ফাক্, পধ্যায় পেলব, তনু । 

( অমর ) অনিবিড়, ফাক্ ফাঁক, ছাড়াছাড়া, শিথিল, আল্গা, 

ব্যবহিত। ২অল্ল। ওনিজন। (ক্রী) ৩দধি, পাতলা" 

দই। (রাঞজনি”) 

বিরলগানুক (ত্রি) বিরলো জানত, সমানে কপ১। বক্র" 

জানুবিশিষ্ট। 

বিরলদেশ, স্থানভেদ। ( দিশ্বিজয় প্রকাশ ৫৪৯৯ ) 

বিরলদ্রেবা ([ত্ত্রী) বিরলো নির্মলো দ্রবো যন্তাঃ। রক্ষ যবাগু, 

(বরপাদ্রব যবাগু। 

“বাগুরু[ধকা শ্রাণা সৈব তু ক্রতসিক্থিকা। 

বিলেগী তরল! চ স্তাৎ সা শ্ক্ষা বিরলদ্রবা ॥* (জটাধর) 

বিরলিক। (স্ত্রী) বন্ত্রবিশেষ। 

[ ৬৮৬ ] 

বিরলিত ( তি) বিরলোহস্ত জাতঃ বিরল তারকাদিতবাদিচ.। 

বিরহ 

বিরলযুক্ত, অ্ববকাশবিশিষ্ট। 

“অবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেপ” ( উত্তররামচরিত ১অ” ) 

বিরলীকৃত (তরি) অবিরলঃ বিরলঃ কৃতঃ, অস্ৃততন্ভাবে ছি। 

যেস্থল বিরল ছিল ন1, সেই স্থলকে বিরল করা, যেখানে " 

অবকাশ ছিল না, সেই স্থলকে যিনি সাবকাশ করিয়াছেন । 

বরলেতর (জি) বিরলাদিতরঃ। অবিরল, বিরল হইতে ভিন্ন। 

বিরব (পুং) ১ বিবিধশব্ব। প্বৃহস্পতিধিরবেণাবিকৃত্য” ( খক্ 

১০।৬৮।৮) “বিরবেণ বিবিধেন শবেন? (সায়ণ ) বিগতঃ রবে 

বস্ত। (তরি) বিগত শব্দ, শবাশ্ন্ । 

বিরবা, বোথাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত হল্লারপ্রান্ত বা কাঠিবাড় 

(বিভাগাধীন একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ মাইল। 

বিরবা গ্রামে এখানকার সব্াধিকারীর বাস। এক জন সর্দারেব 

উপর ব্রাঙ্মস্থ আদায়ের ভার আছে । রাজস্বের আয় ১০০০১, 

টাকা । তন্মধো হংবেজরাজজকে বার্ধিক ১৫০২ টাকা ও জুনাগড়েব 

নবাব বাহাদুরকে ৪৪২ টাঁকা কর দিতে হয়। 

বিরশ্মি (তরি) বিগতো রশ্বিষস্ত। রশ্মিরহিত। 

“উন্ধাশনিধূমাতৈ হতা বিবর্ণা রবিবিরশ্ময়ো হ্ত্বাঃ।” 

( বৃহৎ্সংহিতা! ১১।৮ ) 

বিরস (তরি) বিগতঃ রসো য। ১ রসহীন, বিস্বাদু। ২ বিরক্তি 

*জনক | ৩ অতৃপ্তিকর। (কী) ৪ অশ্রদ্ধ। 

বিরসতী, বিরসত্ব (কী) বিরসন্ত তাবঃ তল-টাপ, বা খব। 

(বরসের ভাব ধা ধন্ম। 

বিরসাননত্ব (রী) মুখের বৈরস্ত। অরাদি রোগের সময় মুখে 

বিকৃত রসের অনুভাব। 

বিরসাস্তত্ব (রী ) মুখেয় বৈরস্ত। ; শাঙ্গ ধর স” ১৭৭০) 

বিরহ পেং) বি-রহ ত্যাগে অচ,। ১ বিচ্ছেদ ) পর্যযায়--বি প্রলন্ত” 

বিপ্রয়োগ, বিয়োগ ।  (হেম) € অভাব। ৩ শুর্গার রসের 

বিগ্রলম্বাখ্য অবস্থাভেদ । 

“সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো! ন সঙ্গমন্তন্তাঃ। 

সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥” 
(সাহিত্য ১* পরি”) 

মনুতে লিখিত আছে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পতিবিরহ বা পতিষ্থাড়! 

থাক! একটী দোষ । 

“পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্। 

স্বপ্নোহন্যগেহেবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ফু” (মগ ৯১৩) 

প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে পরম্পরের অবর্শর্শে পরম্পরের মনন 

ষে চিন্তা ও তাপাদি উপস্থিত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বিরহ 

বলিয়া খ্যাত । গ্রাটীন কাব্য নাটকাদিতে খিরহের বনৃতর নিদর্শন 



৩] 

পক্ষ সে ০০ 

আছে। উত্তরচরিতে সীতার বিরহে রামচন্তর কাতর হইয়াছেন, 

আবার অভিজ্ঞান-শকুস্তলায় হুম্মন্তের বিরহে শকুস্তলাও ক্রিন্নমন1 

হইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। নায়কনায়িকার 

এইরূপ বিরহের বিশেষ মাধুয্য নাই। এই বিরহ যখন পবিত্র 

প্রেমের অবস্থাভেদে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহার প্রকৃত 
মাধুর্য উপলব্ধি কর! যায়। মহাকবি কালিদাস মেঘদুত কাব্যে 

যক্ষের পত্বীবিরহবর্ণন স্থলে লিখিয়াছেন,__ 

পকশ্চিৎ কাস্তাবিরহবিধুবঃ স্বাধিকার প্রমন্তঃ |” 

ইহা! হইতে জান! যায় যে, বিরহি-জন প্রিয়ার আধর্শনে এক- 

বারে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। এই উন্মত্ত যদি দেবভাবে প্রণো- 
দ্রিত হয় অর্থাৎ তগবানে আসক্তি হেতু তাহারই প্রেমপ্রাপ্থির 

আশায় তাহারই পদ্প্রান্তে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই 

বিরহ ভাব যে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহ। 

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্রপূর্ণ লীলাকাহিনীতে 

ীরুষ্ণের অবর্শনে শ্রীরাঁধার যে বিরহাবস্থা ও উত্কগাভাব 

তাহাই বিরহের প্রকৃতি এবং সেই হেতু তাহ] প্রেমের একটা ূ 

ভাব ব। অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। বি্াপতি, চণ্তীদাস, গোবিন্দ- ূ 

দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ সেই বিবহকে প্রেমতত্বের শীর্ষস্থান | 

পান করিয়াছেন, কেন না, বিরহ না হইলে ভগবানের নাম 

নিরস্তর হৃদয়ে জাগরুক হয় না বা থাকে না। এইজন্যহ বিবহ- 

ভাব্ প্রেম ( শূঙ্গার ) রূসেব উৎকৃষ্ট আলম্বন বণিতে হইবে। 

প্রবাসে বা অন্তরালে অবস্থানই অদর্শনের প্রধান আশ্রয়, 

এইজন্য উহা! বিরহোদ্রেকের একমাত্র কাঁরণ। বৈষ্ণবকবিগণ 

বিরহাকে ভাবী, ভবন্ ও ভূতভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া- 

ছেন। কেহ কেহ প্রবাসকেই বিরহের মুল উপাদান বণিনা 

নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরুষ্ণ অক্রুর সঙ্গে মথুরায় 

প্রস্থান করিলে বুন্দারণ্যে শ্রীরাধা ও সখীবৃন্দের যে বিরহ 

সমূপস্থিত হয়, তাহা বৈষ্ণব গ্রস্থে মাথুর বলিয়া পরিকীর্তিত। 

এ সময় হইতে প্রভাসঘঙ্ঞ পধ্যস্ত রাধার হৃদয়ে দারুণ বিরহা- 

নল প্রজনিত হইয়াছিল। রাধার এই “বিরহ” পারিভাষিক, 

যেহেতু ইহা প্রেমাত্মক। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বিচ্ছেদে নন্দ 

যশোধার মনে প্রীরুষ্ণের অদর্শনজ যে ছুঃখ ঘটিয়াছিল, তাহা 

বৈষ্ণবকবিগণ বিরহ বলিয়! বর্ণনা! করেন নাই। কেন লা নন্দ 

যশোদার কুষ্ণানুরক্তি বাৎসল্যভাবপূর্ণ এবং রাধার কৃষ্ণ ্রীতি 

গ্রকৃজ প্রেম প্রঅবণপ্রস্থত । 

মাথুর বা প্রবাস ভূতবিরহের ঘন্তর্গত। ইহাদের মধ্যেও 

আবার ভেদ আছে। এই সকল বিরহের প্রকৃতি জানাইবার 

জন্য আমর! নিষ্কে কএকটা গান উদ্ধত করিয়! সাধারণের নিকট 

বিরহের ১চিত্রগুলি পরিস্কট করিতে গ্য়াস পাইলাম £-- 

অক্র,র বৃন্দাবনে আমিলে অকন্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আশঙ্কা 
টান রা হরর... সপ জিরা * ০ 

রাধা ও তৎসহচরীগপের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সেই আতঙ্কে 

তাহারা বলিতে লাগিল £-_ 

“নামই অক্রর ক্রুর নীচাশয় (অথুরাসে) সোই আজল ব্রজমাঝ। 
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল, কালিনী কালিম সাঁজ। 

সজনি রজনী পোহাইলে কালি। 

রচহ উপায় জেহে নাহ প্রাতর মন্দিরে রছ' বনমালি ॥” 

্রুষ্ণ অক্র,রের রথে আরোহণ করিয়া মথুর! থাত্রা 
করিতেছেন, এমন সময়ে রাধা ও সহচরীগণের বিরহ জাগিয়! 

উঠিয়াছিল। সেই বর্তমান বিরহ ভবন-বিরহ নামে প্রথ্যাত। 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, বিরহ্বাত্যা ব্রজপুর আলোড়িত 

করিল, সেই সঙ্গে রাধার হৃদয়তস্ী ছিন্ন ভিন্ন হইল) তখন 

শ্রীমতী পূর্বব-গ্রীতিম্মরণ করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্র্জের 
দর্দশ| বর্ণন করিয়া আর্তহদয়ে যে বিরহ বেদন] জানাইয়া ছিলেন, 

তাহাই ভূতবিরহ। 

( বরাডী) 

এইত মাধবী তলে, আমাব লাগিয়া পিয়া, 

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়। 

পিয়া বিনে হিয়া কেন, ফাটিয়! না পড়ে গো, 

নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥ 

সখি হে বড় দুখ রহিল মনমে। 

আমারে ছাড়িয়া! পিয়া, ম্থুর| রহংল গিয়া, 

এই বিধি নিখিল করমে ॥ 

'আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, 

ফুল তুলি বিহরই বনে । 
নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়ই বধু, 

রস পরিপাঁটী কাবণে ॥ 

আমারে লইয়া কোলে, শয়নে স্বপনে দেখে, 

যামিনী জাগিয়া পোায় ॥ 

সে হেন গুণেব পিয়া, কোন খানে কাপ সনে, 

কৈছনে দিবস গোড়ায় ॥ 

'এতেক দিবস হৈল, প্রাথনাথ না আইল, 

কাঁর শ্ুখে না পাই সম্বাদ। 

গোনিন্দদাস চলু, শ্টাম সমুঝাইতে, 

বাঢ়ল বিরহ বিষাদ ॥ 

এখন শ্ঠামটাদ মধুপুরে তাহার আর বৃন্দাবনে ফিরিবার 

আশ! নাই। তখন সমগ্র ব্রজপুরে শ্রীরুষ্ণবিরহাস্রোতঃ কিরূপ 

গ্রবাহিত, তাহ! জানাইতে মাথুরের উদ্তব। ১ 



তোহে রহল নধুপুর। 

রূজকুল আকুল, দুকূল কলরব, কানু কানু করি ঝুর ॥ 

যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই, সাহসে চলই ম পার । 

সখাগণ বেণু, ধেনু সব বিসরণ, রোই ফিরে নগর বাজার ॥ 

কুম্থম তেজি অলি, ভূমিতলে লুঠত, তরুগণ মলিন সমান। 

শারী শুক পিক, মযুবী না নাচত, কোকিল না করহি গান ॥ 

বিরহিণী বিবহ, কি কহব মাধব, দশ দিক বিরহ হুতাশ। 

সোই যমুনাজলে, অবহ্ই অধিক ভেল, কহতহি গোবিন্দদাস ॥” 

মাথুর ও প্রবাসে বিশেষ তেদ নাই। প্রবাসে প্রথম 

শোষ্--রাঁধা ও সহচরীগণ বণিতেছে হয় কুলমান ত্যাগ 

করিয়া প্রিয়তমের সম্মুখে জন্মের মত বিবহ মিটাইব* না হয় 

গরল ভক্ষণ করিয়া পরাণ বা! পিবীতেধ্ পেষ করিব। তার পব 

ব্খন শ্রকুঞ্ণ লুদূর মথুরা আর প্রত্যাবপ্তন করিলেন শা । ভগ্র- 

দয়া বাধাদি টাহার শুভাগমন আশায় গলাঞ্জলি দিয় ও তা 

স্মৃতি ও প্রেম বিশ্ব হহতে পারিল না, তথনহ প্রকৃত মাথুরের 

আরম্তভ। মাথুর বিরহের দ্বিতীয় স্তর । ভক্তমাল খসে প্রবাসের 

ভেদ ও বিরহের দশা এইরূপ বণিত আছে 2 

“নকটে শ্রধাস গোচারণের কাবণ। 

দূর বেশান্তর হয় মথুবা গমন ॥ 

নিকট এ্রবাসে হয় নিকট মিলন । 

সব ছুঃথ দুরে যায় করি দ্রশন ॥ 

স্ুবুধ গমনে হয় ছুরপ্ত বেবনা | 

[তান যে প্রথার সেহ অশোচ্য সুচনা ॥ 

ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয়। 

সংক্ষেপে কহিল বিএলস্ত মভি গ্রায় ॥ 

ইহাতে যে দশ দশা বিরহ-ডন্মা। 

শুনিতেই জন্মে ভক্তের অন্তরে বিষাদ ॥ 

চন্তা জাগরোদ্ধেগ ক্ষীণ মলিন। 

প্রণাগ ব্যধ উন্মাদ শুচ্ছ? মরণ ॥ 

এহ দশ দৃণ। হয় ক্রমেতে উদয়। 

শুনিঙে বিদরে কুষ্ণদনাসে হর্দয় ॥” 

নবদ্বীপে আচৈতন্ত মহাপ্রতু শ্রীমতী এই বিরহভাব লইয়াই 

অবতীণ হহয়াছলেন। [তান প্রকৃতই রাধাভাবে ভগবচ্চরণে 

আত্মপ্রাণ উতর করিরাছিলেন। এই কারণে প্রধান প্রধান 

বৈষ্বকবিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে বিরহভাবেরহ উতৎকর্ষতা প্রতিপারূন 

কারা গয়াছেন। স্থ প্রাসদ্ধ বৈষ্বভক্ত কবি রূপ ও সনাতন 

গোন্বামীর উজ্জলনীলমণি, হারভক্ত-বিলাস, রাধালীলারসকদন্ব 
প্রভৃতি গ্র 'আলোচনা কারলে বিরহের পূর্ণভাব হ্বাদয়ঙ্গম করা 

] বিরাঁগ 
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যায়। এই ভাব তক্তের প্রধান কামনার বস্ত এবং ইহাই মুক্তির 

একমাত্র সাধক । শ্রীজীব গোস্বামী, নরোত্তদাসঠাকুর প্রভৃতি 

প্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমের এই বিরহ্ভাব লইয়া জীবনযাপন 

করিয়াছিলেন | 

কবিক্প্ললতায় লিখিত আছে, বিরহবর্ণন স্থলে তাপ," 

নিশ্বাস, চিন্তামৌন, কৃশাঙ্গতা, রাত্রি বৎসরতুল্য দৈর্ঘা, জাগরণ 

ও শীতলে উষ্ণতা! জ্ঞান এই সকল বর্ণন করিতে হয়। 

বিরহাঁ, নদীভেদ। তাগীবক্ষে বিরহার নঙ্গম একটা পুণযতীর্থ 

বলিয়া গণ্য। ( তাপীথ* ৩৫১ ) 

বিরহিন (ব্রি) বিরহোই্তান্তীতি বিরহ-ইনি। বিরহযুণ্ 

বিরহবিশিষ্ট। বিয়োগী। 

“বিহরতি হরিবিহ সবসবসন্তে । 

নৃত্যাতি যুবতি জনেন লমং সথি বিরহিজনন্) ছুরান্তে ॥” (জয়দেব) 

তরিয়াং ডীষ। বিরাইণী, বিচ্ছেদবিশিষ্টা নারী। 

বিরহিত (ত্রি) বি-রহ-স্ত। ত্াক্জ, বিহীন । 
“অভিভূতঞ্চাবমতং ত্যক্জস্ত স্তাৎ সমুজ্বঝতম্। 

হীনং বিরহিতং ধৃতমুৎস্থষ্টবিপূতে অপি ॥ ( জটাধর ) 
বিরহোৎকষ্ঠিত৷ (স্ত্রী) নিহে পতিবিরহে যা উতৎ্কণ্ঠিতা। 

নাধ়িকাভেদ। স্থির হইল স্বামী আলিবে, অথচ দৈবাৎ স্বামার্র 

আসা হইল না। এ অবস্থায় যে নারী প্বামিবিরহছুঃখে উতৎ্কগাণ 

সহিত কাল কাটার, তাহাকে ধিরহোৎকাঠতা কহে। 

“আগন্তং কৃতচিত্বোহপি দৈবাননায়াতি যত্প্রিয়ঃ | 

তদাগমনছুঃখার্ভা বিরহোতৎ্কণ্ঠিতা তু সা ॥” (সাহিত্যদ” ৩১২১) 
ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীবণিত বিরহোত্কন্িতা৷ এইরূপ,_- 

পম্বামীর (বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ। 

উৎকন্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ ॥ 

হইল বহু নিশি, গ্রকাশ হয় দিশি, 

আইল কেন নাহি কালিয়। । 

পিকের কলরব, ডাকিলে অলি সব, 

অনলে দেও দেহ জালিয়া ॥ 

তিমির ঘন তরে, সভয় বনচরে, 

ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া । : 

অপর সখী রসে, বহিল পরবশে, 

মদনে মোরে দিল জালিয়া ॥” ( রসমঞ্জরী ) 

বিরাগ (পুং) বি-রন্জ-ঘঞ২। ১ অনন্থ্রাগ, রাগশূন্ঠ। 

“বিষয়েঘতি সংরাগে! মানসে মল উচ্যতে। 

তেঘেব হি বিরাগো হি উনর্মল্যং সমুদাহতম্॥”(প্রায়শ্চিততব) 

বিষয়ের প্রতি অতিশয় রাগ তাহাকে মানমিক মল কহে, 

এবং বিষয়ের প্রতি যে বিরাগ বা অন্্রাগশূন্থতা, তাহাই নৈর্মল্য 
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বালয়া কথিত। বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইলেই মানব 

প্রত্রন্য। অবলম্বনে ভগবানে মনোনিবেশ করিবে । তাই শ্রুতি 

বলিয়াছেন।--"্যদহরেব বিরজেত তনহরেব প্ররজ্যেত্” ক্রেতি) 

বিরাগ উপস্থিত হইলেই প্রত্রঙ্জ্য অবলম্বন কর্তব্য । 
(ত্রি) ২ বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট। বিগতে! রাগো বিবয়বাসন। 

যস্ত। ৩ বীত্রাগ। 

বষত্তেহ্গুতাপবিদিতৈপূ্ি-ভক্কিবেগৈই 

হদ্গগস্থায়ো হৃদি বিছুম্শানয়ো বিরাগাঃ ॥” 

বিরাগতা (স্ত্রী) বিরাগন্ত ভাবঃ তল্টাপ্। বিরাগের ভাব বা 
ধন্ম, বৈরাগা । 

বির/গবহ (দি) বিরাগ: বিছ্যমতহস্ত বিরাগ-মতুপ-মন্ত ব। 

বিরাপবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত | 

বিরাঁগার্থ (পু) বি্রাগ-মর্থ ভীতি অর্থ-অচ। বিরাগযোগ্য, 

পর্থ্যায়_ বৈরন্গিক। (হেম) 

বিরাগিত (তরি) বিরাগোইস্ত জাতঃ বিরাগ-তাবকাদিত্বাদি ত5১। 

বিরাগযুক্ত, বিরাগবিশি্ট। 

নিরাগিতা। (স্ত্রী) বিবাগিণে! ভাবঃ বিরাগিন্ শুলটাপ)। বির!» 

গীর ভাব বা ধর্ম, বিরাগ । 

বির!গিন্ তত্র) বিরাগ-অস্তার্থে ইনি । বিরাগবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত। 

বিরাজ [ট.] (পুং) বিরাজ দীপ্ব ক্িপ। ১ ক্ষতরিয়। ২ স্থুল- 

শরীব সম াপহিতচৈতগ্ক, সর্বাব্যাগী পুরুষ, পরমেশ্বর । ব্রঙ্গবৈবর্ত- 

পুরাণে প্রকৃতখণ্ডে বিরাট পুরুষের উৎপন্তিকথা এই পি 

পাওয়া যায় _ |] 
একার্ণবসলিলে ব্রহ্মার বয়ঃকাল যাবং একটী ডি্ব ভাদিতে 

থাকে, তংপরে সেই ডিম্ব ফাটিয়! তন্মধ্য হইতে শতকোটি স্র্যোর 

হ্যায় উজ্জল একখিশু বাহির হইল। শিশু স্তন্তপাঁনের জন্য কাতর 

হইয়া ক্ষণকাল কাদদিয়া উঠিল, তাহার পিতামাতা নাই, জল 

মধ্যে নিরাশ্রয় ; যিনি জদ্গাণ্ডের নাথ, তাহাকে 'সনাথখৎ বোধ 

হইতে লগিল। তিনি স্কুল হইতে স্থুলতম, মহাবিরাট, নামে 

খ্যাত। তিনিই অসংখ্য বিশ্বের আধার প্ররূত মহাবিষুঃ। 

তাহার প্রতি লোমকুপে নিখিল বিশ্ব অধিষ্ঠিত, স্বয়ং কৃষ্ণ 

তাহার সংখ্যা করিতে পারেন না, গ্রতিলোমকুপরূপ বিশ্বে ব্রহ্মা 

বিষণ ও শিবাদি রহিয়াছেন। পাতাল হইতে ব্রহ্গলোক পধ্যস্ত 

্রহ্মাণ্ড সেই লোমকুপে বিরাজিত। ব্রক্মাণ্ডের বহির্ভাগে উর্ধে 

বৈকু&, এখানে সত্যন্বরূপ নারায়ণ ব্রিগ্ঘমান। তাহার উদ 

পঞ্চাশৎকোটিযোজন দুরে গোলোক, এখানে নিত্য সত্্বদ্বপ 

রুষ্ণ বিরাজমান। এইরূপ সেই বিরাট পুরুষের গ্রতিলোমকুপেই 

সপ্পুসাগরসংবৃতা। সপ্তবীপা বন্থমতী, তদুর্ধে স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক, 

নিয়ে পাতালাদ্ধি এবং নারারণসহ বৈকুষ্ঠ ও গোলোক 

" জুয়া 
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বিদ্তগান। এক মময়ে দেই বিশ্বাট, উদ্ধ চাইয়া দেশিংলন যে, 

সেই ডিথ্ব মধ কেবল শূন্য, আর কিছুই নাই, ক্ষুণায় চিন্তায় 
তিনি কাদ্িতে লাগিলেন। পরে জ্ঞানলাভ করিয়া ত্বিনি পরম- 

পুরুষ ত্রহ্ধাজ্যাতিঃপ্বূপ কৃষ্ণচকে দেখিতে পাইলেগ। তাহার 

নবীন জলধবের স্তায় শ্তংমবর্থ। তিনি ছিত্ুজ, পীতার, হাহ্াযু কু, 

মুরলীহস্ব ও তক্তান্ুগ্হকারক। এইরূগে ভগবান ক₹$ সেই 

বালককে দেখ! দিয়া হাপিয়া কহিলেন, আমি তুই হষ্টক্না তোমায় 

এই হর দি:তছি যে তুমিও প্রলয়াববি 'আমাব মত্ত জঞানঘুক্ত, 
ক্ষুৎপিপাশাদিবর্জিত, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আশয় হ9। এহইক্"প 

ভগবান্ বব 9 বালকের কর্ণে ষড়ক্ষর মহামন্থ দন করিলেন লেই 

বিাটব্ধপী বালক তখন সেই ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। 

শ্রীকৃষ্চ তদৃন্তরে কহিলেন, আমিও যেরূপ তুমও সেইরূপ, 

অসংখ্য ব্রহ্মার পাতেও তোমার পাত হইবে না। আমারই 

ংশে প্রতি ব্রদ্ধাণ্ডে ভুমি ক্ষুদ্র বিরা,হও। €োমাবই নাঁভি- 

পদ্ম হইতে বিশ্বসষ্টা ব্রদ্ধা উৎপন্ন হইবেন, ব্রঙ্গাব লখাট হইতে 

শিবের অংশে কষ্টিসঞ্চারণার্থ একাদশ কুদ্র হইবে, ওক্সবো 

কালাগিরুদ্র এক বিখসংহরিকানী। খিশ্বেব পাতা বিধুঃণ হি 

ক্ষুদ্র বিরাটের অণে আখিভুতি হইবেন । তুমি পানে [শিয়তই 

আমার কমনীয় মুর্তি দেখিতে পাইবে । এইরূপ কহিয়। কু 

নিজ লোকে আসিয়া ব্রদ্ধাকে কঠিলেন, মহাবিরাটর লোমকুপে 

ক্ষুদ্র বিরাট. রহিয়(ছেন, স্থষ্টি করিবার জন্য তাহার নাভিপানো গিয়া 

উৎপন্ন হও । হে মহাদেব ! তুমিও অংশক্রমে বক্গলগাটি হইতে 

জন্ম লও। জগন্নাথের এইরূপ আদেশ শুনিয়া নমপ্জার করিয়া 

ব্রহ্মা ও শিব প্রস্থান করিলেন । মহাবিরাটের পোমকুপে 

বঙ্গা্ডে, গেলোকে ও একার্ণব জলে বিরাটেব অংশে স্র 

বিরাট আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। তিনি যুবা, শ্তামবা, পীতান্বর- 

ধারী, জলশা়ী, ঈষতহান্তযুক্, প্রসন্নব্পন, বিশ্ববাপী জনার্দন | 

তাহার নাভিপন্ঘে ব্রহ্মা আবিভূতি তইলেন। 

( প্রকণতিগগ্ড ৩অ?) 

পৌরাণিক ৪ দার্শনিকগণ ব্রহ্গবৈবার্তের বিরাট, উৎপত্তির 

অনুসরণ কবেন না, এ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণই তাহার গ্রাস্থ 

করিয়া থাকেন। বিরাট, উৎপন্থিসদঘদ্ধে খন্টসংহিতায় এইরূপ 

(লিখিত আছে-- 

“লতশ্রশীর্ষ! পুকষঃ সহআাক্ষঃ সহত্পাৎ। 

স ভূমিং বিশ্বাে। বৃত্বাম তিষ্দ্দপাঙ্গুলম্ | 

পুরুষ এনেদং সর্ববং যদ ৩ং যচ্চ ভবাং। 

উত্তামৃতত্বস্তেশানো যদর্নেনাতিবোহতি ॥ 

এতাবানন্ত মহিমাতে| জ্যায়াংশ্চ পৃরুষ | ও 

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং (দবি&! 



বিরাট [ ৬৯৪ ] বিরাট 

তম্মািযাড়জায়ত বিরাজ অধিপুরুষঃ। 

স জাতে] অত্যরিচ্যত পশ্চাডুমিমথো পুরঃ1”খেক্ ১০।৯০।১-৫) 

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহ চক্ষু ও সংশ্র চরণ। তিনি 

পৃথিনীর সর্বত্র ব্যাপিয়া দশাঞ্চুলি অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত। 

পুরুষই সব, ফাহ! হইয়াছে বা যাহা হইবে। তাহার এতাদৃশ 

মহিমা বটে, কিন্ত তিনি ইহাপেক্ষ। আরও বড়। বিশ্ব ও ভূত 

সমন্ত তাহার এক পাদ, আকাশে অমর অংশ তাহার ত্রিপাদ। 

তাহা হইতে বিবাট, গন্মিলেন, এবং বিরাট, হইতে অধিপুরুষ 

হইলেন। তিনি আবিভূতি হইলে গশ্চাৎ ও পুরোভাগে পৃথিবী 

আঅতক্রম করিলেন । ৩ স্বায়ভব মন্থ। (মত্ম্ত ৩ অঃ) 

বিরাজন্ ( শ্রী) দীপ্রিশালী। 

বিরাজন (ক্লী) বি-রাজ-নুট। শোভন, প্রকাশন । 

বিরাজিত (ব্রি) বি-রাজ-স্ত। শোভিত, প্রকাশিত। 

বিরাজমান (তরি) বি-বাজ-শানচ। ১ শো।ভমান, প্রকাশমান। 

২ দ]প্তাবশিষ্ত, জাকজমকযুক্ত । 

বিরাজিন্ এ) বিরাজিভুং শালমন্ত বি-রাজ-ণিনি । 

বিশিষ্ট, প্রকাশখান, বিরাজমান । 

বির|জ্য (কী) ১ দাণ্তি, সমৃদ্ধি! ২ সান্রাজা। 

বিরাট, নতশ্ুদেশ। এইগ্থানে যে ভারতীয় ব্যাপার সংঘটিত 

হইয়াছিল, তাহাই মহাভারতে বিবাটপর্ধে বর্ণিত হইয়াছে। 

এই প্রাচীন জনপদের বর্তমান অবস্থান লইয়া নান! লোকে নান! 

কথ। বলিয়া থাকেন। কাহারও মতে এহস্থান রাজপুতনায়, 

কাহা?ও মতে বোম্ব।ইও্দেশে, কাহারও মতে উত্তরবঙ্গে, 

কাহারও মতে মেদিনীপুর জেলায় এবং কাহারও মতে ময়ুর- 

ভঞ্জের পার্বত্য প্রদেশে । 

মগ্গসংহিতায় লিখিত আছে-- 

“সরস্বতী দৃষদ্ধত্যোদে বিনগ্োর্যদস্ত রং | 
তং দেবনম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 

কুরুক্ষেত্র মতস্তাশ্চ পর্ালাঃ শুরসেনকাঃ। 

এষ ব্রঙ্মধিদেশে বৈ ব্রহ্গাবর্তীদনস্তরঃ ॥” ( মন্তু ২ অঃ) 

সরস্বতী ও দৃষদ্তী এই ছুই দেবনদীর মধ্যে দেবনির্শিত যে 

দেশ, তাহাই ব্রঙ্ধাবর্ত নামে খ্যাত। কুরুক্ষেত্র এবং মস্ত, 

পঞ্চাল ও শ্রসেনদিগের দেশই ব্রহ্গর্ধি দেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত হইতে 

ভিন্ন। মনুর ব্চনাগুসারে মনে হয় যে মত্ন্ত্দেশ উত্তরপশ্চিম 

ভারতে, কুরুক্ষেত্র বাঁ থানেশ্বরের নিকটবর্তী প্রদেশ, পঞ্চাল বা 

কান্তকুক্জ অঞ্চল, শুরসেন ঝ| মথুরা প্রদেশ এই কয়টা জনপদের 
পার্খে ই মংস্তদেশ এবং তাহা ব্রহ্গধি দেশের মধ্যে ছিল। 

মহাভারত* ভীম্মপর্বক হইতে আমরা তিনটা মত্মদেশের 

উল্লেখ পাই _; 

দীপ্রি- 

১ম-- “মতন্াঃ কুশল্যাঁঃ সৌশল্যাঃ কুস্তয়ঃ কাস্তিকোসলাঃ | 
১য__চেদিমত্হকরূষাশ্চ ভোজাঃ সিক্ষুপুলিন্নকাঃ ॥৪০ 

৩ম্ব__ছুর্গালাঃ গ্রতিমৎস্তাশ্ কুস্তলাঃ কোশলান্তথা |” ৫২ 
( ভীন্মপর্র্ব ১০ অঃ) 

উক্ত বচন অনুসারে একটী মত্স্ত পশ্চিমে কুশল্য, সুশল্য ও 

কুস্তিদেশের নিকট, একটা পুর্ব্বে চের্দি (বুন্দেলখণ্ড ) ও করূষেব 

( সাহাবাদ জেলার ) পর এবং তৃতীয় বা 'প্রতিমতস্য দক্ষিণে 

দর্গিণ কোশলের নিকট । 

উপরোক্ত তিনটা মৎস্যের মধ্যে প্রথমটাই মনুকথিত আদি 

মৎসা, ২য়টা সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গ বা দিনাজপুর অঞ্চল এবং ৩য়টা 

মেদিনীপুর ও মযূরভঞ্জের মধ্যে হওয়াই সম্তভব। 
উক্ত তিনটার মধ্যে পাগ্বগণের অজ্ঞাতবামস্থল বিরাট- 

বাজধানীভূধিত মংস্তাদেশটা কোথায় ? 
ত।দি মত্স্ত বা ধিরাট। 

পঞ্চপাঁগুব অঙ্ঞাত্বাসকালে যে পথ দিষা বিরাট রাজসভায় 

গিয়াছিলেন, এবং মত্গুদেশবাসী যোদ্দিখগের যেকপ বীরত্ব ও 

সাহসিকতার পরিচয় সর্ধাত্র বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে মনুক্ত 

শূরসেন বা মথুরাপ্রাদেশর নিকটবর্তী কোন স্থানই গ্রতীত হয়। 

বাস্তবিক মথুবা জেলার পশ্চিমাংশে এবং যে বিস্তৃত ভূভাগ 

এক সময়ে কুকক্ষেত্র বলিয়া গণা ছিল, তাহার দক্ষিণে রাঁজ- 

পুতনার অন্তর্গত বর্তমান জন্মপুব রাজ্যমধ্যে বৈরাট ও মাচাড়ি 

নামে দুইটা প্র/চীন স্থান এখনও বিগ্চমান। এ ছুইগ্থান 'প্রাচীন 

(বরাটরাজ্য ও মত্ঠদেশের নাম রক্ষা করিতেছে । বৈরাটসহর 

(দিল্লী হইতে ১০৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং জয়পুর রাজধানী 

হইতে ৪১ মাইল উত্তরে, নাত্যুচ্চ রক্তবর্ণ শৈলপরিবেষ্টিত 

গে।লাকাঁৰ উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। এই বৈরাট উপত্/ক! 

ূর্বপশ্চিমে দৈর্ধো ৪ হইতে ৫ মাইল এবং উত্তরপর্গিণে বিস্তার 

৩ হতে ৪ মাইল। ইহার পূর্বাংশের শেষে নাত্যুন্চ অধিত্যকায় 

(বস্তীর্ণ ধবংসাঁবশেষ মধ্যে বৈরাটসহর। সহরের পশ্চান্তাগে 

বীজক পাহাড় । একটী ক্ষুদ্র আোতম্বতীর কুল দিয়! উত্তর- 

পশ্চিমে গিয়! উপত্যকার প্রধান গ্রবেশপথ। শ্রোতস্বতীটী 

বাণগঙ্গার একটী শাখা । 

উত্ত সহর দৈর্ঘ্যে ১ মাইল ও গস্থে & মাইল এবং বেড় 

প্রায় ২: মাইল। বর্তমান বৈরাটসহর উক্ত ভূতাগের 'এক 

চতুর্থাংশ মাত্র স্থান ব্যর্রপয়া আছে। তাহার চারিপার্খে কষিক্ষেত্র, 

তন্মধ্যে নাঁনাস্থানে প্রাচীন মূন্ময়পাত্র ও তামার আকর ইতস্ততঃ 

বিক্ষপ্ত দেখ! যায়। পূর্বে এখানে যে প্রস্তুত তাম। তোলা 

হইত, তাহার যথেষ্ট পরিচস্্ব রহিয়াছে । প্রাচীন বৈরাটনগর 

বহুশত বর্ষ পরিত্যন্ত ছিল। তিনশত বর্ষ হইল, এখানে পুন- 



সপ শি আনত শা শিস শি 

রাঁয় লেকের বাস হইয়াছে । এক সময়ে এখানকার তামার 

খনি ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। তাই আইন-ই-অকবরীতে বিরাটের 
নাম পাওয়া যায়। 

প্রাচীন বৈরাটের পূর্বাংশ “ভীম-জীক৷ গাম বা ভীমের 

গ্রাম নামে অভিহিত। ইহারই অদূরে ভীমজীকা ডোঙ্গর বা 
ভীম্জীকা গোফ! নামে একটা শৈল দৃষ্ট হয়। ইহার চূড়ায় 
অধিবাসীরা ভীমপদ ধেখাইয়। থাকে । 

বৈরাট হইতে ৩২ মাইল পুর্বে এবং মথুরা হইতে প্রায় 
৬3 মাইল পশ্চিমে মাচারি বা মাচাড়ি নামে একটা প্রাচীন গ্রাম 

দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, মতস্তুদেশই অপত্রংশে 
“মাচারি' নামে পরিচিত হইয়াছে । 
কীত্তির শিদর্শন বিগ্বমান | 

পথিমধ্যে কুশলগড় অবস্থিত। মহাভারতে মতস্তের পার্খ্েই 

বুশল্য ামক জনপর্ধের উল্লেখ আছে। কুশল্য ও কুশলগড়ের 

নামের সাঁহত পরন্গর কি সম্বন্ধ আছে? 

চীনপরিত্রাজক হিউএন্ মিয়াং খুষ্টায় ৭ম শতাবীতে এখানে 

আসিয়াছিলেন। তিনি যে পো-লি-য়েতো-লো বা গাগিযাত্র 

এখানেও বহুতর প্রাচীন 

ম[চারি হইতে বৈরাটে যাইবার 

শামক জনপদের উল্লেখ কবিয়।ছেন, তাহাকেই বর্তমান প্রত্ততন্থ- 

বদ্গণ প্রাচীন বিরাট বা মত) ঝলয়া স্থিব করিয়াছেন । চীন- 

পাঁরব্রাজকের সময় বৈরাট বৈশজাতীয় ঝাগার অধিকারে ছিল। 

এখানকার লোকের বীরত্ব ৪ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় চান- 

পরিব্াজকও ঘোষণা করিয়। গিয়াছেন। মন্কুতেও আছেন 

“কুকক্ষেতাংস্চ মতম্যাং্চ পঞ্চ লান্ শুরসেনজান্। 

দী্ঘান্ লঘুংশ্চৈৰ নরান গ্ানীকেঘু বোপয়েৎ॥” ন্থু 9১৯২) 

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র মত্শ্তাদি দেশের লোকেরাই রণক্ষেএএরে 

অগ্রগামী হইয় যুদ্ধ করিত। 

চীনপাঁরব্রাজকের আগমনকালে এখানে হাজার ঘর ব্রাঙ্মণের 

বাস ও ১২টী দেবমন্দির ছিল। এ ছাড়া ৮টা বৌদ্ধ স্ঘাব।ম 

ও এর ৬ হাজার বৌদ্ধ গৃহস্থের বাস ছিল। খনিংহাম্ অগ্ুমান 

করেন যে, টানপরিত্রাজকের সময় এখানে ন্যুনাধিক ত্রিশ 

হাজার গোকের বাস থাকিতে পারে। 

মুসলমান ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ৪০ 

হিজিরায় অর্থাৎ ১০০৯ খুষ্টা্ধে গজনীর সুলতান মাঙ্গ,দ বৈরাট 

আক্রমণ করেন । এখানকার আধপ(ত তাহার অধীনতা স্বীকার 

করিতে বাবা হন। কিন্তু তথাপি ৪০৪ হিজ.রায় অর্থাৎ ১০১৪ 

খুষ্টাব্ধে আবার মাক্গদ এখানে দেখা দেন। হন্দুদিগের সহিত 

তাহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আবুরিহান্ লিখিয়াছেন যে, নগর 

বিধ্বস্ত হইল এবং 

ফবেরিক্তার মতে ৪৯৩ হিজিরায় বা ১০২২ খুষ্টাবে, কৈরাট £ 
অধিবসিগণ দুর মফংম্বলে পলাইল।. 

লা াস্পাাশিশীশাস্পশীিশীসী শো শীট শা শীট শি 

( বৈরাট ) ও নারদিন্ (নারায়ণ) নামক পার্বত্য প্রদেশবাসী 

জনসাধারণ মুর্িপূজায় নিরত শুনিয়৷ তাহার্দিগকে শাসন ও 

ইস্লাম্ ধর্শে দীক্ষিত করিবার জন্ত মুসলমান-সেনানী আমীর- 
আলা আগমন করেন। তিনি সহর আরধকাব ও লুট করিয়া 

লইলেন। তিনি নারায়ণে একখানি খোদ্দিতলিপি দেখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে নারায়ণের মন্দির চল্লিশহাজার 

বর্ষ () পুর্বে নির্িত হইয়াছে। এ সময়ের এ্রতিহাসিক 

ওট্বিও উক্ত থোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন 

খোদিতলিপি সম্রাট, প্রিয়দ্রশীর অন্শাসন বলিয়া! প্রমাণিত 

হইয়াছে। এখন সেই প্রাচীন অনুশাসনফলক কলিকাতার 

এসয়াটিক সোসাইটাতে রক্ষিত আছে। উক্ত লিপি হইতেই 

জানা য।য় যে সা গ্রিয়দর্শার সময়েও বৈরাট নগর সমুদ্ধি- 
শালী ছিল। যাহাহউক বাঁজপুতন।র বৈরাটকেই আমরা আদি- 

মত্হ্ত বা বরাটর্দেশ বলিয়। অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। 
পূর্ব বিরাট । 

মৃহাঁত।রতে কারুবেব পর এক মণ্শ্তদেশেব উল্লেখ আছে। 

বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলাই পুর্বে কাপরুষদেশ 

বলিয়া প্র/সদ্ধ ছিল। সুতরাং ২য় মত্গদেশও বাঙ্গালাপ্রেপি- 

ডেন্সীর মধ্যে হহতেছে। 

১২৬৮ সালে গ্রক(শিত কালীকমল শর্মা বিরূচিত “বগুড়া 

সেতিহাস বৃত্তান্ত” নামক ক্ষুত্র পুণুকের ৪থ অধ্যায়ে ২য় মত্ত 

দেশেব বৃণ্তান্ত এইরূপ লিখিত হইয়।ছে__ 

“মত্শুদেশের নামের পরিবগ্তন হইয়া এইক্ষণ এই স্থানে 

জেলা সংগ্কাপিত হইয়াছে । উত্তর লীমা রঙ্গপুর জেলা, দক্ষিণ- 

পৃ সীমা বগুড়া জেলা, দক্ষিণপশ্িম সীমা [দিনাজপুর গেলা। 

বগুড়া হইতে ১৮ ক্রোশ অন্তর ঘোড়াঘাট থানার দক্ষিণ 

৩ ক্রোশ দুরে ৫৬ ক্রোশ বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন অরণ্যানী মধ্যে 

৮.১ বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। তৎপর বিরাটের 

পুর ও পৌথগণ গ্রস্থানে রাজ্য করিলে পর কলির ১১৫৩ 

অর্ধ গতে যে মহাজপপ্লাবন হয়, তাহাতে বিরাটের বংশ ৪ 

কীত্তি একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর ক্রমে ব্রদমে এস্থ/ন 

মহারণ্য হইয়া উঠিল। ৯ % কেবল অতি উচ্চ মুন্ময় ছুর্গের 

জীর্ণ কলেবর অগ্/পি ছিন্ন ভিন্ন হইয। আছে।  * ** অনেক 

লোক যুত্তিকা খননকালে গৃহস।মী ও স্বর্রদতাদি প্রাণ 

হইয়াছে। যখন এদেশের আগ্োপান্তে তাবৎ লোকে এ 

স্থানকে বিরাটের রাজধানী বলিয়া আসিতেছে, আর কীচক ও 

ভীমের কীর্তি যখন ্রস্থানের অনতিদুরেই আছে, আর মত্ন্ত- 

দেঁপ যখন বিরাট রাজার রাজ্য ছিল, আর গ্ভারতবর্ষের মধ্যে 

যখন এই স্থান ব্যতীত অন্ত কোন স্থানকে মুস্াদেশ বলে না, 



বিরাট 
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তখন ত্রন্থানে যে বিরাটরাঞ্জার রাঞ্জধধানী ছিল তাহার অন্য 

প্রমাণ করে না।” 

উক্ত সেতিহাসলেখক পাগুবগণের ছদ্মবেশে বিরাটনগরে 

আগমন, কীচকবধ ও ভীমকর্তৃক ভীমের জাঙগগল গ্রস্থৃতি কীর্তি- 

কলাপ স্থাপনের বর্ণনাপুর্ববক বলিতেছেন, "এই স্থানে প্রতি 

বসর বৈশাখ মাসে মেলা হয়। যে গানে গেলা হয়, সেই স্থান 

কেবল অরণ্যমুয় । মেলা বে স্থানে হয়, দে স্থানের নাম বিরাটের 

সিংহছার। প্রতি বদর মেলায় ৩।৪ সহশ্রযাত্রী একত্র হয়। 

প্রাতঃক।ল হইতে তৃতীয় প্রহর পধ্যস্ত মেগা থাকে। এই 

মেলায় থাগ্সামগ্রা তাবত মেলে, কেবল মত্ত, রত, হুরিড্রা 

ও কাঠ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। অনেক লোকের মিলন 

হয়। তক্জন্য বন্য জন্তর ভয় থাকে না। ** এই মেলায় 

একটা মাশ্চর্যয ঘটনা হয়। যত যাণী আগমনপূর্ব্বক আহারাস্তে 

উচ্ছিষ্ট পত্র বা৷ পাত্র ফেলিয় যায়, পর দিবস তাহার কোন চিহ্ন 

থাকে না, কে যে পরিষ্কাব করে, তাহারও নির্ণয় হয় না। 

“লোকে বলে দেবত| নকল আসিয়। এ স্থান পরিঘার করে। 

এই মহারণ্য মধ্যে বঙ্গপুর, দিনাঞ্পুব ও বগুড়া জেলার সাহেদ 

লোক কার করিতে আইদেন। 

আছে, তদ্দরস ব্যান্ত বঙদেশে কুনাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। 

* * * জালানী কাঠ প্রতি বংসর রঙগপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া 

জেলায় বিক্রয় হইতে ঘায়। এইক্ষণ এই স্থানের অনেক ভূমিতে 

প্রচুর ধান্ত হয়।” 

উক্ত সেতহাসলেখক জনশ্্তির প্রতি আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক 

যে নকল অভিমত পরিব্যক্ক করিয়াছেন, তাহার সহিত এঁতি- 

হাপিকগণ এীক্য হইতে পারিবেন না। বরেন্দ্রথণ্ডের অস্ত- 

ব্ সমস্ত গ্রাচীন জনপন আমরা ধেখিয়াছি। এ বিরাট 

নামক ছ্থানে মহাভারতের বিরাটগনাপ্জের রাম্ধানী না হইলেও 

তাহা যে অত প্রাচীন জনপদের তৃগ্রাবশেষ চিহ্যুক্ত তাহাতে 

সন্দেহ নাই। 

ররেন্দ্রথগ্ড মধ্যস্থ উক্ত বিবাট নামক প্রাচীন জনপদ বর্তমান 

রঙ্গপুর পেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ নামক পুলশ &্টেসনের ও 

তাঁয়্ধ করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় ৬ মাইল দূরে 

অবস্থিত। 

[ ৬৯২ 
সপ ক্ ্০্্্-প্স্প 

এই স্থানে যত প্রকার ব্যান ূ 

বিরাটের পশ্চিম-দক্ষিণ হইতেই বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল বা 

ক্ষেব্রনালার দীমা আরম্ত। উক্ত বিরাট সরকার ঘোড়াঘাট ও 

পরগণে আলাগ্রামের অন্তগ€$ | বিরাট হইতে কিয়দ,রে সরকার 

খোড়াঘাটের প্রাচীন ববনপদের তগ্নাবশেষ চিহ্ন আরম্ত হইয়া 

ক্রমশঃ পাঁশ্চম ক্ষণে অতি |বস্তীর্ণ স্থানে বর্থমান আছে। 

মোগলরার্র সময় ঘোড়াঘাটে ফোঞ্জদারের কাছারী [ছিল। 

বিরাট 
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করতোয়া নদী ভৎকালে বিস্তীর্ণ প্রবাহশালী ছিল, এজন্ত তত্বীরে 

অনেক জনপদও ছিল। মোগলদিগের সময় বর্দনকুঠীর 

জমিদারবংশ তঁ অঞ্চলের জনৈক প্রধান জমিদার ছিলেন। 

মুখিদকুলীর শাসনকালেও বর্ধনকুঠীর জ'মদারগণের প্রভাব 

ছিল। কাজেই মোগল-রাজত্বকালে করতোয়া-নকটবস্তী 

জনপদ সকল সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহাই গ্রতীত হইতেছে। খুষ্টীয | 

১০ম শতাব্ষে ঢাকা নগরীতে সুবার রাজধানী স্থাপিত হইলে 

পর ঘোড়াঘাটের অবনতির শুত্রপাত হয় এবং তৎপর হইতেই 

করতোয়! নদী সংকীর্ণ আোতশালিনী হওয়ায় এ নকল সমৃদ্ধ 
জনপদ ক্রমে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়। এই সময় বিরাট 

নামক স্থ(নে জনৈক ক্ষমতাশালী রাজা বা জমিদারের বাটী ছিল, 

এখানে যে নকল ইষ্টকন্ত,প বর্তমান আছে, তদুষ্টে অনুমান 

হইতে পারে । রাজধানীটা চতুর্দিকে একবার ক্ষুদ্র পরিথাবেষ্টিত 

হইবার পর আর একটা বৃহৎ পরিখা বোষ্টত ছিল। নগরের 

মধ্যে অনেক গুলি ছোট বড় জলাশয় আছে। বগুড়ার ইতিহাস 

লেখক প্র স্থানকে নিবিড় অরণ্যানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান ১৯০৭ খুষ্টাব্ধে এ বিস্তীর্ণ ভূভ।গে 
অরণ্যের লেশ মাত্র নাই। ইন্ধনকাষ্ঠের অভাব হইয়াছে বলিলে 

অত্যুক্ত হয় না। ১২৮১ স।লের প্রসিদ্ধ ছুভিক্ষের পর হইতে 

ক্রমশঃ এ প্রদেশে বুনা, সাওতাল ও গারো প্রভৃতি অসভ্য 
গ্লাতি বাস করিয়া জঙ্গল নির্মল করিয়াছে । ৩* বর্ষ পুর্বে যে 

সকল স্থানে ব্যাদ্ব শীকার হইয়াছে, এখন তাহ লোকালয়পূর্ণ। 
এই স্থানে জঙ্গলাদি নির্মল হওয়ায় কয়েক বংসর হইল 

একটা মেলা হইতেছে। পুর্বে যখন নিবিড় অরণ্যে পরিণত 
ছিল, তৎ্কালে প্রতি রবিবারে অধিক পরিমাণে যারীর সমাগম 
হইত। এখনও রবিপারেই অধিক যাত্রীর সমাগম হুইনা 

থাকে। বৈশাখের রবিবারে বিপ্লাটের পুণ্য ভূমিতে হবিষ্যার 

এহণ করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এইরূপ সাধারণের সংস্কার আছে। 

জেল! বগুড়ার শিবগঞ্জ পুলিশ ষ্েননের অন্তর্গত ও বিরাটের 

দক্ষণ কীচক বলিয়া যে স্থান বর্তমান আছে, তাহাতে উল্লেখ- 

যোগ্য প্রাচীন কোন কিছু নাই। একটী খাল কীচকের নামে 

প্রসিদ্ধ। জেল৷ দিনাপুরের অন্তর্গত রাণীশঙ্কগ পুলিশ ছেদন 

উত্তর গোগৃহ ও দেল! পাবনার পুলিশ &ঁসন রায়গঞ্জের অস্ত- 

গত নিমগাছী নামক জনপদ দ'ক্ষণ গোগৃহ নামে সাধারণে 

কথিত হইতেছে । দিনাজপুর জেলায় অনেক বোদ্ধকীর্তি 

আছে। যাহ! উত্তর-গোগৃহ বলিয়৷ কথিত হয়, তাহা পরবর্তী 
বৌদ্বরাঅগণের কীর্তরাশির অন্যতম হওয়া অসম্ভব নহে। উক্ত 

নিমগাছী নামক স্থানে একটা খুহৎ জলাশয় আছে। উহার 

নাম জদ্সসাগর। ট্রস্থানের মৃত্তিকার নিয়ে অটালিকাদি 

এরা চা 



প্রোথিত থাকা দুষ্ট হয়। একটা ভগ্র মন্দিরের দ্বারাদেশে কয়েক 

খণ্ড বৃহত প্রস্তর আছে। এই স্থান প্রাচীন করতোরা নদীর 
ভীরবত্তী ছিল। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে নিমগাছীর 

জাঙ্গাল অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানের নিকট দিয়াই রাজসাহী 

জেলার বিখ্যাত .চলন বিল আরম্ভ হইয়াছে । এন্থানের 

গোচারণের সুবিধা থাকিলেও মহাভারত-বর্ণিত বিরাটের সম- 

সাময়িক স্থান মূনে করা যায় না। তবে আদি মত্ন্ত ব বিরাটের 

কোন রাজবংশীয় ব্ছ কাল পুর্বে এখানে আসিয়া আধিপত্য 

স্থাপন ও সেই সঙ্গে মহাভারতীয় আখ্যায়িক| সম্মিবন্ধ করিয়া 

স্থানের মাহাত্ম বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। মৃত্রিকা 

খনন দ্বারা এক ব্যক্তি একটী পাষাণময়ী কালীমুর্তি ও এক ব্যান্ক 

পিত্তলময়ী দশতুজ! মূর্তি প্রাপ্ত .হইয়াছিল। . স্থানের নিকট- 

বর্তী মাধাইনগর নামক স্থানে লক্ষণসেনের তাত্রশাসন পাওয় 

গিয়াছে। 

বরেন্্থণ্ডে বৌদ্ধপ্রভাব-কালের কীর্তিরাজি বিদ্ভমাম আছে। 

তৎপর হিন্দুরাজত্বকালেও অনেক কীত্তি সংস্থাপিত হয়। এ 

সকল কীন্তিরাজি ক্ষীণ স্থৃতিশক্তির নিকট মহাভারতীয় আখ্যানে 

জড়িত হওয়া বিচিত্র নহে । কারণ অধুন| বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজ- 

গণের ইতিহাস-সঙ্কলনের যেব্ূপ ল্পৃহ! দেখা যাইতেছে, পূর্বের 

সেরূপ ছিল না, মুসলমান শাসনে সকলেই স্ব স্ব চিন্তায় ব্যস্ত 

ছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজার কোন কীর্তিকলাপ এ দেশের 

শান্ত্র মধ্যে ধৃত ছিল না। সুতরাং মহাতারতাদি পাঠ শুনিয়া 

পরবন্ধী সময়ে যাহা কিছু প্রশ্্্যমূলক, তাহাই যে পৌরাণিক 

আখথ্যায় জড়িত হইবে, তাহ! বিচিত্র নহে। যে প্রশস্ত উচ্চ 

রাজপথ ভীমের জাঙ্গাল বলিয়া কথিত,তাহাও ভীমকর্তৃক নিশ্মিত 

বলিয়া মনে হয় না। প্র প্রদেশের মধ্যে রাণী সত্যবতী ও 

রাণী তরানীর ছুইটী জাঙ্গাল আছে । উহ্াও হয়ত কালে তীমের 

হইয়া যাইবে। কোন কোন নিম্নভূমি তরট হইয়া তিনটা উচ্চ 

টিপিরূপে পরিণত হইয়াছে । সাধারণ লোকের ধারণা উহ 

ভীমের উন্ুন। যে মহাপুরুষ জাঙ্গাল নিম্মীণ.করিতে পারে, 

তাহার উন্ুন বৃহৎ না হইলে চলিবে কেন? 

বাণদীঘি নামক স্থান বগুড়া সহরের উত্তরে ৩ ক্রোশ দূরে । 

স্থানে বাণরাজার বাটা ছিল ও শ্রীকু্ণ উষাহরণ করেন এই 

রূপ প্রবাদ আছে। কিন্ত স্থান প্ররূৃত বাণরাজার রাজধানী 

নহে। গ্রামে বাহান্নটা দীঘি ছিল বাঁণয়া স্থানীয় ভাষায় বাহ!্নকে 

বাণ উচ্চারণ করা হেতু বাণদীঘি নামের উৎপাত্তি হইয়াছে। 

বরেন্ত্রথ্ডে বিরাটের রাজধানী ছিল ও পঞ্চপাওব এই দেশে 

আগমনপূর্বক দেশ পবিত্র করিয়াছেন বলিয়া বরেন্ত্রবাসিগণ 

আপনার্নিগকে ধন্য মনে করেন। লঘুভারতকার সংস্কত ভাষায় 
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বিরাট 
স স্পিপপী আ৯ ৩-৯ সি 

স্থানীয় কিংবদন্তী অবলম্বনপূর্ধ্বক এই স্থানকে 1বরাটের রাজধালী- 

রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তুপ্রী স্থান আদি বিরাট বা পঞ্চ 
পাওবের অজ্ঞাত বাসস্থান নহে, তাহা পুর্ব্বেই ব্লিয়াছি। 

বগুড়া! হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিম ও বিরাট নগরের ৪ 

ক্রোশ পূর্বদক্ষিণ পাণীতলাব হাটের অদ্ধক্রোশ উত্তরে একটী 

প্রাচীন কৃপাকার গর্ত আছে, সাধারণে তাহাকে ভোগব্তী 

গঙ্গ। বলিয়া থাকে । কথিত হয় যে, ষে সময় পাগুবগণ অজ্ঞাত 

বাসে বিরাটভবনে ছিলেন সেই সময় মহাবীর অর্জুন কর্তৃক 

এ কৃপ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। রাজপুতানার বিরাটের নিকটও 

বাণগঙ্গ। গ্রবা'হত, সম্ভবতঃ তাহারই স্মৃতি বজায় রাখিবার অন্ধ 

ভোগবতী গঙ্গার স্ষ্টি হইয়া থাকিবে। ফলতঃ জীব ও অনৃত নামক 
কূপ বরেন্ত্রথণ্ডের অনেক প্রাচীন স্কানেই বর্তমান ছিল। দক্ষিণ 

গোগ্রহ প্রতি স্থানে অর্জুনের অস্ত্র শস্্ রাখিবার স্থান শমীবৃক্ষও 

প্রধিত হয় । বাজশাহী বিভাগের যে সকল স্থান বরেন্দ্র নাঃম 
কথিত হয় ও যে সকল স্থানে ঠৈমন্তিক ধান্ত ব্যতীত কোনঝগ 

রবিশস্ত হয় না, এ মকল স্থানের অধিবাসিগণ মকর সঞ্তক্র।শিব 

পর হইতে গোজাতির গলবন্ধন মোচন করিয়া দেয়। পি্াট 

রাজ্যের গোসকল এ সময় বন্ধনশূন্ত থাকিবার প্রবাদ আছে । 

মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা নামক স্থানেও অধিবাশিগণ 

বিরাট কান্তি দেখাইয়া থাকে । এখানে কিংবদন্তী আছে ৫ 

গুড়বেতার নিকটই দক্ষিণ গোগ্রহ ছিল। যেখানে কীচক নিকুত 

হয়, সেই স্থানও লোকে দেখাইয়! থাকে । 
দক্ষিণ বিরাট। 

এতগ্রিন্ন উড়িষ্যার অন্তর্গত মযুরভঞ্জ রাজ্যের নানাস্থানে 

বিরাটরাজগণের বিরাট কীত্তির নিদর্শন পড়িয়া আছে। পুর্ঝে 

কৌইসারী গড়, পশ্চিমে পুড়াডিহা, উত্তরে তাপডিহা এবং 

দক্ষিণে কপোতীপাদা ইহার মধ্যে প্রায় ১২০ বর্গমাইল স্থান 

ব্যাপিয়া৷ বৈবাটরাজগণের কী্ি দৃষ্ট হয় ও নানা কিংবদন্তী শুন! 

যায়। অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি £-- 

ময়ূরভপ্জের রাজধানী বারিপদা হইতে প্রায় ২৮ মাইল 

দক্ষিণপশ্চিমে কৌইসারী গ্রাম। এই গ্রাম এক সময়ে বৈরাট- 

পুর বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বৈরাটরাজাদিগের এক 

সময়ে রাজধানী ছিল। উত্ত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন 

কৌইসারী গড় নামে প্রসিদ্ধ। এই গড়ের উত্তরে ও পুর্বে 

দেবনদী, দক্ষিণপূর্ব্বে শোণ নদী, এই গড়ের মুখে উভয় নদীর 

সঙ্গম, পশ্চিমে গড়থাই। এই স্থান দেখিলেই রাজবানীর উপ- 

যুক্ত স্থান বলিয়া মনে হইবে। বৃহৎ গড়ের ধ্রংসাবশেষ মধ্যে 

কাছারি, রাজবাটা, বাবুয়ান্দিগের বাটী এবং শিব ও কনকছ্র্গার 

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখন লোকে দেখাইয়া॥ থাকে। রাজ 



€ 
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মান্ধাতা ভঞ্জাধিপের নিকট পরাজিত হন এবং ভগ্জাধিপের আক্র- 

মণে কৌইসারী গড় বিধ্বস্ত হয়, সেই সময় হইতে এখানকার 

প্রাচীন রাজবংশের কীর্তি গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে ! রাজবংশায়ের 

মধ্যে কেহ কোন্তীপা্ায়, কেহ বা নীলগিরিতে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। এখন বৈরাটরাজবংখায় দুই ঘর মাত্র বাবু কৌইসারী 

গড়ে বাস করিতেছেন, ইহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, 

ইহারা আপনাদিগকে ভূজঙ্গ ক্ষরিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 

কৌইসারী গ্রামে উক্ত রাজবংশায় নবতি বয় এক অতি 

বৃদ্ধ জীবিত আছেন, তাহার মুখে শুনা গেল, জ্যেষ্ঠ নন শাহের 

বংপ কৌইসারীতে, মধ্যমের বংশ নীলগিরিতে এবং কনিষ্ঠ কুন 

শাহার বংশ কোত্তীপাদায় রাজত্ব করেন। বসন্ত বৈরাণ্র 

সময় এরূপ রাজ্য বিগাগ ঘটে। তৎ্পুর্ধে কৌইসারী বা 

বৈর[টপুর হইতে নীলগড়, বর্তমান নীলগিরি পৰ্যন্ত এক বৈরাট 

ৃপতিএ শাসনাধীন ছিল। বসন্ত বৈরাট প্রতিষ্ঠিত বুধার চণ্ডার 

পাধাণময়ী মু্তি নাপগিরি রাজের গ্রাচান রাজধানী লুনা" 

গড়ে আজও বিরাজ করিতেছেন। কৌহইসারীর কনকছুণ। 

রা! যছ্নাখ ভঙ্জের সময় বারিপ্থায় আপীত হয়। এখন 

যদুনাখ ভঞ্জের সময়ে কৌইসারী গড়ের অধিপতি সর্বেশ্বর 

সিসি টীপাপ্াীশাাঁ ী 

কৌোইসারী গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভগ্ন নায়ূরা মুত্তি,'মায়ুগ | 

দেবীর কেবল ছুই পা এবং তাহ।র বাহন ময়ূরের মুখাগ্র ব্যতীত ূ 

আর সর্বাংশ |বগ্ঘনান। গড়ের বাহিরে প্রেমাণিঙ্গনরতা চতু" 

ভূর্জী মহাদেব ও চত্ুভূর্জী গৌদীর জুবৃহৎ প্রস্তরশুত্তি এবং 

তাহারই পার্খে বৃক্ষতপে এক চতুভূঞ্জী অপৃব্ব ধেবীমৃ্ত 

রহিয়াছে । * দেবীর নিম্নাংশ সপকৃতি এবং উপরাংশ নাগকন্তার 

মত বছুরত্রাণস্কতা। এথমে দেখিপেই নাগকন্তা বলিয়া মনে 

হইবে, !কন্ত নাগকন্তা দবিভূজ|, ইনি চতুত্'জ।। স্থানীয় লোকে 

ইহাকে একপাদ ভৈরব বলিয়া অভিহিত করিয়৷ থাকেন। কোন 

ধূর্ত এই হুস্তিকে মহাদেবের ভৈরব বলিয়া পরিচিত করিবার 

জন্য এ দেবী মুণ্ডির গুনদ্বয় কতকটা টাচিয়া সরল করিয়া 

ফেলিয়াছে, তথাপি তাহার উদেন্ত সিদ্ধ হয় নাহ। স্থুপ্রসিদ্ধ 

গ্রীক ধ্ীতহাদিক দিওদোরাম্ খুষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে 

লিখিয়া গিয়াছেন যে মধ্য এসিয়ার স্কীদিয়গণ “এল্লা' (ইলা ) 

নানে এক দেবী মুস্তি পুজা করিয়া থাকেন । সেই দেবীর নিয্াংশ 

সপাকৃতি ও উপরাংশ সাধারণ নারীর আকৃাতি। শকদিগের 

উপান্ত সেই প্রাচীন ইলা দেবাই কি “এখানে একপাদ্ব-ভৈরব 

নামে অভাঁহত হইতেছেন ? উত্ত ভূঙ্গঙ্গ, বংশীয় অতি বৃদ্ধের 
শশী মিশা তি -+5-727৮5 5 স্ির 

* এই চ$ভুস।র দাক্ষণ ডদ্ধীহত্তে ডমরু, তৎপরে পাত্র, ধামোক্ধ হস্তে 
৪] 

মাল, ছুই প।শ্বে ইহ নখী, গদের না এক দিকে শকুনি ও অপরদিকে শৃগল 

এবং শৃখালের গঞ্চাতে গোড়হন্তে দগডয়মান এক ক্ষুদ্র বানরমূত্তি। 

| 
ূ 
ূ 

সি সস লিসানি হুল 
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মুখে আরও শোন! গেল বে উক্ত ছুই দেবী মুস্তি কৌইসারী গড়- 
প্রতিষ্ঠার বছ পুর্্ববন্তী। নমুশাহের বংশধর আসিয়া! এখানে 

দুর্গ পত্তন করিবার জন্য যে সময় মৃত্তিক! খনন করেন, সেই 

সময় মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উক্ত ছুই মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 

সুতরাং এ দুই মস্তি সহআাধিক বর্ষের প্রাচীন বলিয়া সহজেই 

মনে হইবে। মথুরা হইতে খুঃ পূর্ব দিত্তীয় শতান্দীর শকদিগের | 

সময়কার আদিরসথটিত যেরূপ মৃস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখান- 

কার হরগোরী মুস্তিও আকার-সৌসাদৃশ্তে তদছ্ুরূপ ও সেই 
সময়ের মুগ্তি বলিয়া মনে হয়। উক্ত মুগ্ডিদ্ধয় এখানে শকগ্রভাব 

বস্তারকালে কোন শকনরপাতির বত্বে নিশ্মিত হইয়া থাকিবে । 

কৌোইসারী গ্রামের বাহিরে একটী বৃহৎ অশ্ব বৃক্ষের নিয়ে 

একটী প্রাচীন কামানের পারবে শিরে সপছএশোভিতা দ্বিভূজা 

দেবী মৃত্তি আছে। সাধারণের নিকট তিনি “কোটাসনী” বলিয়া 

পারচিত। ইনি ভুজগগ-রাজবখশর অধিষ্ঠাঞ] দেবী ছিলেন। 

বেখানে দেবী রাহ্াছেন পুর্বে তথায় এক হষ্টবের মন্দির 

হিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকরাশি দেবীর চি 

পার্খে বিক্ষিপ্ত দেগা যায়। যেস্থান এক সময়ে বৈধাট বংশের 

রাজধানী ছিল, যে হ্থা?নে এক সময়ে সহজ সহজ পোকের বাস 

ছিপ, এখন সেই স্থান জনমানবহান বণ্সিলেহ চলে। 

পূর্বোক্ত কৌইদারী হহতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিম্দক্ষিণে 

এবং বা।রপার্া হইতে প্রায় ৪০ মাহল দক্ষিণপশ্িম পাটমুণ্ডা 

নামক শৈলের পাদদেশে পুড়া।ডহ! গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানের 

চািদকেহই বৈরাটরাঞ্গণের প্রাচান কাত্তিস্থতি গাগরুক 

রহিয়াছে । এখানকার জর্দারগ্রমুখ ভদ্রমোকেরা বলিয়া 

থাকেন, কৌইসারাগড়ের নিকট বৈরাটপুর, কুটাঙ্গের পশ্চিমে 

তালডিহার মধ্যে পৃর্ণী মানিকানী ( শমীবৃক্ষের অগ্রভাগ বলিয়া 

পরিগঁণত ), দ্রেবকুণ্ড। গোধনখোয়ার, দরেবকুণ্ডের নিকট 

আ|ুয়াদহের উত্তরে পাহাড়ের গায়ে বৈরাটপাটঠাকুরাণীর 

স্থাণ এবং ভীমথণ্ডা (ভীমের রম্ধনশাল। ) জুনাপাড়ের 

পার্থে বৈরাটের পেড়ী ও তাহার উপর বৈরাটের লাল ঘোড়া, 

দেববু'গ্ডের দক্ষিণে ভীমব্রগত (ভীমের বাঁসবার স্থান )। 

দেবকুণ্ডের উত্তরে লোহার কামান (৫১৯৩ হাঁত)। দেবনদী 

আটুয়াদছের পুর্ব পটাদর ওগ্রস্তরের উপর জলজৌো৩), উপর- 

তালডিহা অর্থাৎ তাল[ডহাস সহরতলিতে প্রায় ৯ বর্মমাইল 

[বত গোধন-খোয়াড়, চারদিকে মাটার উচ্চ পি, ট।গাদকে 

ভঙ্গল। পাটমুগ্ী পাহাড়ে বৈরাটরাজের পাঙদে৭। 'হলেন, 

ডুবিগণ্ড বেরাওরাজগণ্রে গড় ছিল। গাটদেবাগ মু. এপন 

কপে(ভীপাদর স্রবরাহঝরের ঘরে আছেন, গেখ মুত্তির 

বাহবৃপ্তি ডমরু আকার, শ্কটিকে নিশ্মিত, মধ্যে নাগমুণ্ি। 
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পোড়াডিহার ১৪, মাইল উত্তরপশ্চিমে পাঁটমুণ্তী-শৈল। 

প্রবাদ এইরূপ বৈরাটরাজ নিজ মুণ্ডে বা মাথায় করিয়া পাট: 

দেবীকে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া 

এইস্থান এখনও পাটমুগ্তী নামে খ্যাত । এখন সেই স্থু প্রাচীন | 

দেবমুন্তি কপোতীপাদায় স্থানান্তরিত হইলেও এই শৈলোপরি : 

একটা সর্পের ফণাকার প্রস্তর রহিয়াছে, তাহ! চিঞ্চক বা. 

তক্ষক নাগ নামে পরিচিত । ভূমি হইতে এই শৈলচুড়। প্রায় 

৫** শত ফিট উচ্চ হইবে। এই চুড়ার দক্ষিণপশ্চিমাংশ | 

দেখিলেই মনে হইবে কে যেন পাথর কাটিয়! প্রাচীর তুলিয়াছে। | 

ইহার অপগদিকেও প্রস্তরগৃহের চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, এখানে একসময় 
সাধুসন্নাসিগণের বাসোপযোগী গুহা ছিল। এখন সে সমন্তই 

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । ৰ 

পোর়্াঁডহার একক্রোশ দক্ষিণে একটা ন্ হরত আকৃতি ! 

শৈলচুড়া দেখা যায় । দুর হইতে দেখলেই মনে হয় কে যেন এই 

সুন্দর চুড়াটা তুলিয়া আনিয়া বসাইয়! গিযাছে। শিক্ষিত হিন্দুরা 

এই গ্রস্তরপিগুকে শমীবৃক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। । 

বুড়া নাও ত।গের মুখে এই স্থান “শাম্রথ' এবং বুটিশ গভর্মেন্টের | 

স্ভে ম্যাপে শ্তামরক নামে চিহ্নিত হইয়াছে । এই শৈলথগু প্রায় : 

৫০, ফিট উচ্চ হইবে । এই পাহাড়েব পশ্চিমে গুন্ফা আছে, | 

দুর হঈতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুঠারী বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এরূপ, 

এখানকার পঞ্চ গুহার পঞ্চ পাগুব তাহাদের তীর ধনু লুকাইয়! ! 

রাখিয়া! ছন্সবেশে বিরাট-বাজভখনে গমন করিয়াছিলেন । এই 

ইশৈলেব পূর্ববাংশ দিরা চৈত্রমাসের বয়োদশীতিথিতে অর্থাৎ, 

বারুনীর দিন জল নিঃস্যত হইতে থাকে। সাধারণ লোকের 

বিশ্বাম, সাতদিন পর্যন্ত এই জল পড়িতে থাকে এবং শিবজট।- 

নিঃল্ত গঙ্জাজল বলিয়া সাধারণে স্পর্শ +াএবার জন্য বহু দূরদেশ 

হইতে আসিয়! মেল! করে, অথচ পৰ্বতের মাথায় কোন 

নদী নালা নাই। মকর-সংক্রান্তিতেও এখানে মেলা হয়, 

সে সময়ও এখানে ছুইতিন হাজার যাএী আসিয়া থাকে, এই 

সময় পর্বতের উত্তরাংশে শৈলখণ্ডের উপর সাধারণে ধঠাগীত 

করিয়া থাকে । যেখানে নৃত্যগীত হইয়া থাকে, সেই পর্বতাংশ 

নাউমন্দির নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। পূর্ববকালে 

এখানে কোনও নাটমন্দির থাকিলেও থাকিতে পারে। 

তুবনেশ্বরে ধাহারা৷ তাক্করেশ্বরের বৃহৎ লিঙ্গমুর্তি দর্শন করিয়াছেন, 

দূর হঈতে এই শমীবৃক্ষ দর্শন করিলে সেই আকারের একটা 

বিরাট লিঙ্গমুত্তি বলিয়া মনে হইবে। আমাদের বিশ্বান শমী 

বৃক্ষের প্রাচীনতম নাম শ্টামার্ক। যেমন কোণার্ক, নোলার্ক, 

] 
] 
] 

বরুণার্ক প্রভৃতি প্রাচীন স্থান সৌর শাকদিগের পুণাক্ষেত বলিয়া | 

গণ্য ছিল, সেইরূপ এহস্বান সৌনদিগের নিকউ শ্ামার্ক নামে 

1 বিরাট 
আসিস 

পপ
 

সি ০ পপ পপ উপ পপ এ পপ সপ 

পরিচিত ছিল। ভাস্করেখরের মুক্তি যেমন সৌরদিগের কীর্তি, এই 
্ামার্কে পুর্কালে সম্ভবতঃ সৌরদিগের কোন রকম কীত্তি 
ছিল। বারুণী এবং মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে যে পূর্বে 
উৎসব হইত, এখন তাহ সামান্ত যাত্রায় পরিণত হইয়াছে । 

পূর্ববকালে উক্ত গুফায় বহু সাধু সন্ধ্যাসীর বাস থাকা অসম্ভব 
নয়। পরবর্তীকালে এখানে বৈরাটরাজগণের প্রভাব বিস্তৃত 

হইলে শ্যামার্ক শমীরুক্ষ নামে হিপুগণের নিকট পরিচিত হইল 

এবং সেইসঙ্গে উক্ত গুফায় পঞ্চপাগুবের তীরধনুক রাখিবার 

কথ কল্িত হইয়া থাকিবে । বাস্তবিক আমরা মহাভারত 

হইতে জানিতে পারি যে, পঞ্চপাগুব বৃক্ষকোটরে তীরধনু 

রাখিয়াছিশেন, পর্ধভখহ্বরে রাখেন নাই । এরূপ স্থলে এই 

শৈলথগুকে আমরা মহাভারতোক্ত শমীবৃক্ষ বলিয়া কল্পনা 

করিতে পারি না । ( মহাভারতীম্ন শশীবুক্ষ বির।টরাজ্যে ছিল, 

সেই বিরাটদেশ বণ্তম।ন পাগপুতনায়, এ সম্বদ্ধে অস্ত্র সবিতার 

আলোচিত হহয়।ছে।) ওক শমীবৃক্ষের পার্থে কুলীলুম গ্রাম, 

তাহাব গার দিয়া কুশ ভদ্রা নদী প্রবাহিত, নদাতে বাগমাস জল 

থাকে, উঠা শোণনদেব সহিত মিলিত হইয়াছে ।* 

পোড়াডিহার ১॥ৎ ভ্রেখশ উত্তগপুরবেব পর্বতের পাদদেশ 

হহতে একক্রোশ উচদ্ধ ডুবিগড় শৈল। এই শৈলোপার এখন 

কোন ছুর্ণ না থাকিণেও পুব্ধকালে যে এখানে একটা ছুরারোহ 

ও ছুর্থম 1গরিহগ হণ, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

এই দুরাগোহ হুগে প্রবেশ কারিৰার একটী পথ এবং প্রবেশপথে 

একজনের আধক নণোক যাইতে পারে না। একটু এদিক ও1দকৃ 

হইলেই পণস্থালত হংযা সহঅ ফুট [নিয়ে পতিত হইবে। এহ 

ডুবিগড় শৈলোপার একটা সছুধলিণা সরোধর এখনও দৃষ্ট হয়। 

প্রবাদ এইরূপ যে এখানকার বৈপারটনৃুপতি বিশ্বাসবাতকের 

ষড়যন্ত্রে বাঞ্ হারাইয়। এবং মানসন্ত্রম রক্ষার আর কোন উপায় 

নাই দেথিম়্া এই গড়মব্যন্থ মরোবরে ডুবিয়া সপরিবারে প্রাণ- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই স্থানের ডুবিগড় নাম 

হইয়াছে । বন্হস্তী ওব্যাপ্বের উৎপাতে এই ভুবিগড় অতি 

ভয়াবহ স্থান হইয়। পড়িয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকলে এখানে 

বন্যহস্তা ও বাযাঘ্ব আনি সঞাপ।ন কাপিয়া যায়। উক্ত সরোবরের 

(নিকট কয়েকটা পস্তরগৃহের ধ্বংনাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইস্থান 
পর্বতের উপর হহলেও এখানে আসিলে যেন বিশ্তীত একটী | 

সমতলক্ষের বলিয়া! মনে হইবে। 

পোড7ঠা এতে ২ ক্রোশ দুবে ভীষণ বড়কামান জঙ্গল 

আরন্ত, এম প"91 মধ্যে বড়কামান গ্রাম । বড়কামান গ্রামের 
৪ 

্ এই দৈলব পাদদেশের উত্তরাংশে এক বাবাজীর মঠ আছে, এখানে 

ভাগবত।দি শাুমগ্থ আলো5ত ও অচ্চিত হয়। ৫ 



১॥* মাইল পশ্চিমে ও বড়কামান জঙ্গলের মধ্যে সুবৃহতৎ ইটাগন্ভ 
দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এই গড়ের পুর্ব গ্রাকার এখনও জঅনেকটা 
বিস্ধমান। এই প্রাচীন দুর্গটা সমস্তই বড় বড় ইষ্কারা 

নির্শিত বলিয়৷ হয়ত ইটাগড় নাম হইয়। থাকিবে। উক 
ইষ্টকগ্রাকারের ভিত্তির চওড়া! প্রায় ৫ হাত হইবে। ইষ্টকের 

পরিমাণ পাথুরিয়াগড়ের ইষ্টকের গ্তায়। ইহার একপার্থে বেখু- 
নিয়াপাটা ও অপরপার্খে গড়িয়াঘষ! নালা এবং অপর দুইপার্ে 

সমুচ্চ পৈলমালা, ছূর্ভেছ্ত ঙ্গলে এই বিধ্বস্ত গড় আবৃত । কবি 

থে বলিয়াছেন_- 

“না পশে রবির কর মে ঘোর বিপিনে |” 

বাস্তবিক এই গড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ নিবিড় জঙ্গল 

যে মধ্যাহ্ন কালেও হর্যযরশ্মি প্রবেশ করিতে অসমর্থ। এই 

ইটাগড়ের ১ ক্রোশ উত্তরে সমুচ্চ শৈলোপরি বৈরাটরাজগণের 

প্রাচীন রার্জধানী ডূবিগড়। সম্ভবতঃ এই ইটাগড়েই গ্ুর্বতন 

রাজগণের রাজধানী ছিল, বিপদ আপদের সময় তাহারা 

ডুবিগড়ে গিয়। আশ্রয় লইতেন। শুনা যায়, এই ইটাগড়ে গুলি- 
গোলা প্রস্তত হইত। এখনও তাহার চিহ্নশ্বরূপ লৌহমল 

গড়ের উত্তরাংশে ডুবিগড়ের দিকে বনু পরিমাণে পড়ি! 

রছিয়াছে। এই ইটাগড় ছাড়াইয় পর্বতের পাদদেশে একটা 
অতি স্তুচিক্ণণ ভগ্ন শিবলিঙ্গ এবং তাহার অদূরে অতি সুন্দর 

কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট একটা প্রস্তরের ভগ্ন বৃষভ-মুর্তি দৃষ্ট হয়। এই 

নিবিড় পার্বত্যজঙ্গল মধ্যে উক্ত শিবের যে মন্দির ছিল, তাহারও 

ইষ্টকরাশি স্থানে স্থানে পতিত দেখা যায়। এই বুষভ-মৃষ্তি ছাড়া- 

ইয়া উত্তরদিকে জঙ্গল মধো বু লৌহুমল পতিত দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে একটী বড় গর্ভে আমরা একটা লৌহমুচি পাইয়াছি, 

সম্ভবতঃ এই মুচিতে লৌহ গলাইয়া অন্ত্রশস্্ প্রস্তুত হইত। 
যেখানে এই লৌহমুচি পাওয়া! গিয়াছে, সম্ভবতঃ এইখানে পূর্বে 

অস্ত্রের কারখানা ছিল, এইম্থান এক্ষণে রাইকালিয়া নামে. 

পরিচিত। এই নিভৃত জঙ্গল মধ্যে গ্রাচীনকালের ব্যবহৃত 

মাটার হাড়ির কানাভাঙ্গা পাওয়া! গিয়াছে, তাহার কাজ 

মন্দ নয়। 

পাথুরিয়াগড় ও ইটাগড়ে এখনও দলে দলে বন্হস্তী আসিয়া 

থাকে, তাহাদের পদ্দচিহ্ন নানাস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এখানে 

বাঘ ভালুকেরও অভাব নাই । | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে ময়ুরতগ্ রাজ্যের অন্তর্গত কৌইসারী 
ও বেদন্্রীপাদা বা কপোতীপাদায় এবং নীলগিরি রাজ্যে এখনও 

বৈরাট রাজবৃংশধরগণ বিদ্যমান এবং তাহারা ভূজঙ ক্ষত্রিয় বলিয়া 
পরিচিত। নীলগিরির অধিপতিগণ এবং কপোতীপাদার প্রাচীন 

রাজবংণীয় ধরবরাহকারগণ আজও বংশপরম্পরায় এই চারিটা 

বির।ট 

উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন যথা _-১ম বিরাট ভুজঙগ ানধাতা, 
২য় অভিনব তুজঙ মান্ধাতা, ৩য় পরীক্ষিৎ ভূজঙ্গ মান্ধাতা, এবং 

৪র্থ জয় ভূজঙ্ক মান্ধাতা। 

উক্ত রাজবংশের প্রাচীন বংশ-তালিকায় জয় ভূজঙ্গের স্থানে 
'জনমেজয় ভুজগ্গ' নাম পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত উপাধির সহিত 
যেন কোন প্রাচীন বংশমহিমা ও অজ্ঞাতপূর্র্ব ইতিহাস নিবন্ধ ' 
রহিয়াছে, মনে হয়। প্রত্রতত্ববিৎ কানিংহাম ও তাহার সহকারী 
কারলাইল রাজপুতনার বৈরাটকীর্তি দশন করিয়! বিরাটের 
পূর্বপুরুষ বেণরাজকে ম্মঁকদ্ীপীয় বা আদি শকবংশসন্তৃত বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন।* কিন্ত আমরা বেণনৃপতিকে শকবংশ- 
সম্তৃত বিয়া স্বীকার না করিলেও মযুরভঞ্জের বৈরাটকীত্তি এবং 
বৈরাটি ভুঞ্জজবংশৈর আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদিগকে শাকগ্জীপীয় 
বা শকবংশসম্তৃত বলিয়াই মনে করি। আমাদের মনে হয় যে 
বৈরাটরাজবংশ মধ্যে যে চারি প্রকার বংশোপাধি প্রচলিত রহি- 
যাছে, তাহা হইতে আমর! চারি শাখার তুজঙ্গ বা নাগ বংশীয় 
ক্ষত্রিয়ের আভাস পাই। এই চারি শাখার মধ্যে বৈরাট ভূজঙ্ই 
আঘিশাখা, ততপরে অভিনব বা নবাগত ভূজন্গ বংশ আসিয়া 
তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তৎপরে রাজা পরীক্ষিতেব 
সময় আর একদল আসিয়! ভারতে প্রবেশ করেন। টড. প্রভৃতি 
বহু এতিহাসিক স্থির করিয়াছেন, যে তক্ষকের হস্তে পরীক্ষিতের 
নিধন ঘটে, তাহ! শাকা। এ তক্ষক নামক শাকবংশ ভারতে 
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পরীক্ষিৎপুত্র রাজ! জনমে- 
জয়ের সর্পযজ্ হইতে মনে হয় তিনি তক্ষকবংশকে পরাভব করেন 

এবং তত্কালে যে সকল ভূজঙ্গ বা নাগবংশগণ জনমেজয়ের 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবত: 
'জন্মেজয়” বা 'জয়” ভুজঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছিল । জনমেজয় 
বা তৎ্পরবর্তী কোন নৃপতির পরাক্রমে ভূজঙ্গবংশ তাহাদের 
আদিস্থান বিরাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 

মান্ধাতা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন |[ওস্কার মান্ধাত|। দেখ] 

মান্ধাতায় নাগবংশীয় শাকগণের বহুতর প্রাচীন কীত্তির নিদর্শন 
পড়িয়া রহিয়াছে । প্রথমে বিরাটদেশে উদ্ভব এবং মাদ্ধাতায় শেষ 
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বাস বলিয়! তাহারা “বৈরাট ভুজঙ্গ মান্ধাতা” এই উপাধি শ্মৃতিস্বরূপ | 

ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন বংশ মান্ধাতা হইতে 

বিতাড়িত হইয়া পুর্ব ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়েন,তাহাদেব 
একশাখ।! উত্তর বঙ্গ, একশাখা মেদিনীপুর এবং একশাপা ময়ুরভঞ্জ 

নীলগিরি অঞ্চলে এবং এক শাখ! কর্ণাটক অঞ্চলে আসিয়া 
পড়েন। এই শাকবংশ ভুজঙ্গ বা নাগপুজক ব্লিয়াই ভুজন্- 

ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ময়ুরভঞ্জের পুড়াডিহার 

উপরে পাটমুণ্ডী শৈলে যেরূপ নাগমুণ্তি ও নাগপুজার নিদর্শন 

দেখিষ্বাছি, রাজপুতানার বৈরাটের ভীমগোফার নিকট ঠিক 

তদনুরূপ শৈলোপরি নাগপুজার নিদর্শন রহিয়াছে । * 

মযুভগ্রের উত্তরপূর্বপীমায় রাইবণিয়! বা প্রাচীন বিরাটগড় 

বর্তমান। 

উক্ত বৈরাটভুজঙ্গ বংশের যত্তেই সমস্ত পূর্বভারতে নাগপূজ| 

উপলক্ষে মনসাদেবীর পুজা প্রচলিত হয়। আজও এই বংশ 

নাগপুজক এবং কৌইসারীগড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহাদের 

উপান্ত-স্পালঙ্কতশিরা দেবীমুর্তি বাহির হইয়াছে। খুঃ পুর্ব্ব ৫ম 

শতাবে দিওদোরান্ লিখিয়াছেন-শাক্দিগের (9460 ০৮ 

১১.) (01115) আদিবাসস্থান অরক্ষাসের উপর। এলা 

ইল! ) নামে না এক কুমাগী হইতে এই জাতির উদ্ভব 

এই কুমারী কটি হইতে মুদ্ধা পর্যন্ত নারীরূপা এবং অধোভাগে 

সর্পাকৃতি। ছ্োৌস্পিতার (110০7) ওুরসে ইলার গর্ভে 

পাক (১০)০)৫3) নামে এক পুত্র গন্সে। 1 

দিওদোরস্ যেরূপ ইলাদেবীর উল্লেখ করিদাছেন, 

কৌইসারীগড়ে প্র রূপ এক দেবীমু ই দেখা গিয়াছে । সম্ভবতঃ 

তিনিই শাকবংশীয় ভুজগশাখার উপান্ত আদিমাতা । 

পশ্চিম বিরাট । 

দাক্ষিণাত্যের সাতার! জেলায় বাই নগর স্থানীয় কিংবদদ গ্তী 

অনুসারে বিরাট«গরী নামে খ্যাত। এখানে পাঁগুবেরা অঞ্ঞাত 

বাস করিয়াঁহলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখনও এখানকার 

গুহাদিতে অনেক বৌদ্ধকীর্ডি বিগ্ধমান আছে। এই স্থানে 

একটা গ্রাচীন দুর্গ ভাছে, লোকে উহাকে বিরাটগড় ঝলিয়া 

গভিহিত বরে ! 

ধাড়বার নগরের ৫* মাইল দুরে হাঙ্গল নামক একটা নগর । 

খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবেন শিলালিপিতে & স্থান বিরাটকোট 'ও 

বিরাটনগরী নামে অভিহিত হইয়াছে। 

বিরাটক (পুং) রাঙগপষ্ট। (হেম) (ক্লী) চুত্ক। 

বিরাটজ (পুং), ) বিরাটে জায়তে জন-ড। বিরাটদেশীয় হীরক, 
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ইহার লাম ধিরাটক 

(হেম : ২ বিরাট- 

. বিরাটদেশে এই হীরা জঙ্গে বলিয়া 

হইয়াছে। পর্যায় _রাজপট্ট, রাজাবর্ত। 
রাজজাত, বিরাটরাজার পুরকন্ঠাদি। 

বিরাট কাম! (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (খ্ক্প্রাতিণ ১৭৯২) 

বিরাটক্ষেত্র (ক্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। 

বিরাটপর্রব, মহাভারতের ৪র্থ পর্ব । পাগুৰগণ অজ্ঞাতবাসকালে 

বিবাট রাজভবনে মানিয় বাস করিয়াছিলেন । সেই উপাখ্যান 
উহাতে বর্দিত আছে। 

বিরাট-পুর্ববা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (খাক্ প্রাতি* ১৬1৬৪ ) 

বিরাটরূপ (ক্লী) ভগবানের বিবাটমুর্ধি। ভয়ানক রূপ। 

বিরাট স্থবামদেন্য (ক্লী) সামতেদ। 

বিরাট স্থানা (ত্ত্ী) ব্িইভ, আকারের ছান্দোডের। 
(খ্বক্ গ্রাতি” ১৬৪৩) 

বিরাট স্বরাজ (পুং) 'একাহতেদ। (শাঙখায়ন শোৌতণ ১৪:০২) 

বিরাড় রূপা (তরী) ব্রিঈ,.ত, আকারের ছন্দোভেদ। 
(খক্ প্র1তি” ১৬৪৪) 

বিরাড়ভবন ( ক্লী) বিরাটর[জের আলয় বা প্রাসাঘ। 

বিরাড় বর্ণ ( (ত্রি) বিরাট । স্্িয়াং টাপ। 

বিরাণিন্ (পুং) হস্তী। (শবমালা ) 
বিরাতক ( পুং) অঞ্জুনবৃক্ষ, ইহার পাঠায্তর “বিরাস্তক' এইক্প 

দেখিতে পাওয়া যায়। ( বৈছ্ধকনি” ) 

বিরাঁত্র (পুং ) রাত্রিশেষ। পবিরাত্রে প্রত্যবুধ্যত” মহাভা?১৩ প?) 

বিরাধ (পুং) বিরাধ্যতি লোকান্ পীড়য়তীতি ৰি-রাঁদ-অচ,। 
১ রাক্ষদভেদ। অগ্রিপুরাণে এই রাক্ষসের বিষয় এইরূপ লিখিত 

আছে যে, ইহার পিতার নাম স্থুপধ্যন্ত, মাতার নাম শতক্রতা । 

লক্ষণ ইহাকে বধ করেন। এই রাক্ষস পুর্বে তুগুরু নামে গঞ্ধর্বব 

ছিল, বৈশ্ববণের শাপে রাক্ষনযোনি প্রাণ হয়। বৈশ্ববণ 

ইহাকে শাপ দ্িণার পর তু্থুরু তাহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি 

ধলিয়াছিলেন যে, আমাব শাপ অন্যথা হইবাব নহে। ভগবান্ 

বিষু দশরথের গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হষ্টগে তোমার এই 

শাপমেচন হইবে। বিরাধ লক্ষণের হস্তে নিহত হইলে তাহার 

শাগ বিমোচন হয়। ( অগ্নিপুরাণ ) 

রামায়ণে লিখিত আছে, যখন রামলক্গণ সীতাসহ দণ্কারণ্যে 

অবস্থান ঝরিতেছিলেন, তখন একদা বিরাধ নামে এক বিকটা* 

কার রাক্ষস তাহাদের নয়নপণেব পথিক হয়। এই রাঞ্ষস ইহা - 

টিণকে দেখিতে পাইয়াই অতিভীষণ শব করিতে করিতে সীতা- 

দেবীকে ক্রোড়ে করিয়া কিছু দূরে লইয়! গিয়া কহিল, তোমর! 

কে? দেখিতেছি জট! ও চীরধারী, অথচ হস্তে্ধনু ও তরবারি। 

নখন তোমরা দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছ, তখন আর তোমাদের 



সাতে শ্পাপপাশা শশা শাশিপিলি 

শিরাধ 
-সপেস্পীশ সস এ রি সস ত পাশপাশি শিটক্সাশিশীশ্পীক্প শট টিশিশিকী শী 

জীবনের আশা নাই। ছুইজন তাপদের এক রমণীর সহিত 

একত্র বাস কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? তোমর! নিতান্ত পাপী 

ও অপর্ষ্মাচারী, তোমাদের জন্য মুনিচরিত্র দুষিত হইতেছে । 

আমি বিরাধনামা রাক্ষস, এই অরণ্যে মুনিদিগের মাংসতক্ষণ 

করিয়া সুখে ভ্রমণ করিয়। থাকি। এই পরমানুন্দরী নারী 

আমার ভীর্য্যা হইবে এবং তোমার্দিগকে বধ করিয়া রক্ত পান 

করিব। বিরাধ আরও বলিল যে, আমি জবনামক রাক্ষসের 

পুন, আমার মাতার নাম শতহ্দা । আমি তপোদ্বারা ব্রহ্মার 

নিকট অচ্ছেছ্ণ, অভেগ্য ও অব্যয় হইব এইরূপ বর পাইয়াছি। 

অতএব বৃথা যুদ্ধচেষ্টা না করিয়া এই কামিনীকে পরিত্যাগ 

করিয়া সত্বর প্রস্থান কর। 

রামচন্দ্র বিরাধের এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া 

তাহার প্রতি ভীষণ শরজাল নিঃক্ষেগ করিতে লাগিলেন । তখন 

সেই ভীষণাকার রাক্ষস দণ্ডায়সান হইয়। হাম্তকরত জত্তণ করিতে 
লাগিল, তাহাতে তাহার শরী্প হইতে সেই সকল দ্রুতগামী 

বাণ বাহির হইয়। ভূতলে পড়িল। এইরূপে ঘোবতর যুদ্ধ 

চপ্লিতে লাগিল, কিন্তু বিরাঁণ ব্রহ্মার ববে কিছুতেই কিন 

হইল না| তখন বিরাধ রাক্ষদ বলপূর্ববক রাম ও লঙ্গাণকে 

বালকদ্বয়ের স্তাঁয় উত্তলন করিয়া স্বন্ধদেণে স্থাপন করিয়! 

চিৎকার শব্দ করিতে করিতে বনের দিকে গমন করিতে লাগিল। 

বিরাধ রথুনন্দন রাম ও লক্ষণকে হরণ করিয়া লইয়া 

যাইতেছে দেখিয়! সীতাদেবী উচ্চৈতস্বরে এইনূপ বিলাপ করিতে 

লাগিলেন যে, হে রাক্ষস! গ্মামি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি 

ইহাদ্রিগকে ছাড়িয়া আমাকে হরণ কর। সীতার এই প্রকার 

বিলাপ শুনিয়া রাম ও লক্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষপকে বধ করিতে 

সযত্র হইলেন । তৎ্ন রাম সবলে সেই রাক্ষসের দক্ষিণ বানু 

এবং লক্ষ্মণ বামবাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই রাক্ষম তখন 
ভগ্নবাহু হইয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া মুগ্ছিত হইয়! পড়িল। 

রামলক্মণ তখন তাহাকে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিম্পিষ্ট করিতে 

লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইল ন|। 
তখন রান এই রাক্ষপকে সর্বাতোভাবে অবধ্য দেখিয়| 

লঙ্ষণকে বলিলেন, এই রাক্ষস এইবূপ তপস্তা করিয়াছে যে, 

যুদ্ধে ইহাকে অস্ত্দ্বারা গরাভব করা যাইৰে না, অতএব আমরা 

ইহাকে প্রোথিত করি। তুমি বৃহৎ হস্তীর জন্য যেরূপ গর্ত 

আবশ্যক হয়, এই ভয়ানক রাক্ষসের জন্য সেইরূপ একটা গর্ত 

থন কর। রাম ইহ বলিয়। পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ পিষ্ট 
করিয়া ঈড়াইয়া রূহলেন । লক্ষ্মণ গর্ত খনন করিতে লাগিল । 

বিরাব গৃক্ষল তখন রামচন্ত্রকে বগিতে লাগিল, পুর্বে আ'ম 
অজ্ঞাননণে আপনাকে বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে আমি 

[ ৬৯৮ ] 
০ ্ তপাস 
পাটা আপ 

বিরাঁধ 
০ কপ 

জানিলাম যে, আপনি পশরথপুত্র রামচন্দ্র, এই সৌভাগ্যবর্তী 

কামিনী সীত। এবং ইনি লক্ষ্মণ । অভিশাপ বশতঃ আমি এই 

তীতিগ্রদ রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হ্ইয়াছি। পূর্বে আমি গঞ্ধরব 

ছিলাম, আমাব নাম তুঘুক । কুবের আমাকে এইরপ অভিশাপ 

দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাহাকে সন্ত করিলে, তিনি 

আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দশরথতনয় রামচন্জ তোমাকে 

ুদ্স্থলে বধ কবিলে তুমি গদ্ধরবশরীর পুনরায় গ্রাণ্ড হইয়া স্বর্গে 

আসিবে । রস্তার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি নিয়মিত সময়ে 

ধনপতি কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই না, তাহাতে তিনি 

আম।র প্রতি রুষ্ট হইয়া এ রূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। এইক্ষণ 

আমি আপন।র করুণায় অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজস্থানে 

গমন করিণ, আপনি আমকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নিহত 

করুন, শঙ্সদ্বারা আমাব মৃত্যু হইবে না। আপনার 

মঙ্গল হউক । 

তখন রাম ও লঙ্গণ উভয়ে হ্যান্িত হইয়! সবলে বিরাধ 

বাঁক্ষপকে উঠাইয়া গর্ভে নিঃক্ষেপ করিলেন। বিরাপ সেই 

মহাগর্ডে নিঃক্ষিণ্ত হইয়া অতিভীষণ চীৎকার করিতে করিতে 

প্রাণ পরিত্যাগ ক্ৰিল। মৃত্যুর পর গর্ভে নিঠক্ষিণ্ত হওয়! 

ঝক্ষসদিগের চিরন্তন পর্ন, মৃতার পর যে সকল রাক্ষসেবা গঞ্ডে 

(নঃক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকে । 

( রামায়ণ অবণ্যকাণ্ড ৮-৫ স") 

২ অপ্ক।ব, গীড়া, ব্যথা, গাড়ন। 

বিরাঁধন (ক্লী) বি-রাধ-ন্যুট,। অপকার, পীড়া, ব্যথা, পীড়ন । 

বিরাধাঁন (ক্রী) গীড়া। ইহার পাঠান্তর “বিগাধান' | (শবারত্া) 

বিরানববই ( দেশজ ) সংখ্যাবিশেষ, ৯২ সংখ্যা। 

বিরাম (পুং) বি-রম-ঘঞ,। ১ শেষ, নিবৃত্তি, বিরতি । পধ্যায়-- 

অবসান, সাতি, মধ্য । (প্রিকা” )1বশ্রাম, উপরম। 

“অব্যেষামাণস্ত গুরুণিত্যকালমত[গুতঃ। 

অধীঘ ভে ইতি ক্রয়াৎ বিরামোহন্তিতি চারমেৎ।৮মনু ২৭৩) 

২ ব্যাকরণমতে পরবর্ণেব অভাব। 

'বিরামোহবসানং | (প1 ১৪১১০ ) 

পাণিনিমতে বিরাম বলিলে পরবর্ণের অভ।ৰ অর্থাৎ পৰে 

কোন বর্ণ নাই এইপ ) বুঝাইবে। 

বির।মত। (ত্্রী) বিরামস্ত ভাব, তল-টাপ২। বিরামের ভাব 

বা ধঙ্ম, বিরাতি। 

বরাল (পুং) বিড়াঘ। € অমরটীকা ) 

বিরাব (পুং) বি-রু-ঘঞ১। ১ শব, ধ্বনি, গোলমাল ! 

“বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তন্দিন্ যুক্কৌ রথে হয ।”(ভারত ৩।১৪৬৬৪, 
(ব্রি) বিগতঃ রাঝে যন্ত। ২ রবহীন। 

এ পাস ২ কপ 



বিরিঞ্িচক্র বির . 

বিরাবিন্, ( তরি) বিরাঝে বিস্ততেষন্তেতি ইন্। ১ শব্বকারী। 

২ শব্বিশিষ্ট। 

শ্গম্ভীরবিরাবিণঃ পয়োবাহাঃ” (বৃহৎ্সং ৩২।১৭ ) 

| ( পুং ) ২ ধৃতরাষ্ত্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ*) 

, বিরাঁষই, বিরাষাহ, (ব্রি) যমলোক। (খক্ ১৩৫৬) 

: বিরিক্ত (ত্রি) বি- রিচ -স্ত। বিরেচনবিশিষ্ট, যাহার পেট 

ভাঙ্গিয়াছে। 
“্ধিরিকত্ত নাতেস্ত স্তব্ধতা কুক্ষিশূলধূক্ ।* (ভাব প্র) 

বিরিঞ্চ ( পুং) ১ ব্রহ্মা । (ভাগবত ৮1৫।৩৯ ) ২ বিষুঃ ৩ শিব। 

বিরিঞ্চতা ! স্ত্রী) ব্রহ্মার কার্য, ব্গত্ব। 

ন্বধর্্মানিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ 

নিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।” 

বিরিঞ্চন (পুং)ব্রহ্গা। (হেম) 

বিরিঞ্ি (পুং) ৯ ব্রক্গা (অমর) ২ বিষ্ণু 

৩ শিব। (শব্দরণ ) ৪ একজন প্রাচীন কবি। 

বিরিঞ্িচক্র (রী) জ্যোতিষোঞ্জ চক্ভেদ। ফলিত জ্যোতিষ 

ইহার এইরূপ নির্দেশ আছে,_- 

( ভাগবত ৪1২৪।১৯ ) 

( হরিবংশ ) 

বিরিঞ্চিক্র 
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কৃত্তিকা 

পারররারারারারাররারার
ারারারারররররাাটরাররা

রততচহাররাররর 

উক্ক চক্রে নির্দেশ ঝর! হইতেছে যে কৃত্তিকা, উত্তরফন্ধনী ও 

পাপা পাশাপাশি স্পীকার ীীীশীীীশশীীঁা 

শা শশী 

উত্তরাষাঢ়ার জন্ম সংস্ঞ, রোছিণী, হস্তা ও শ্ুবণার সম্পদ, মৃগ- 

শিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠার বিপদ্, আর্দরা, স্বাতি ও শতভিষার ক্ষেম, 

পুনর্বস্থ, বিশাখ। ও পূর্ববভাদ্রপদের প্রতারি, পুষ্যা, অন্গরাধা ও 

উত্তরভান্রপদের সাধক, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতীর বধ, মঘা মুলা 

ও অঙ্থিনীর মিত্র, পূর্ববফন্তুনী, পূর্বাষাঢ়া ও ভরণীর অতিমিত্র 
সংজ্ঞা হইবে। এ জন্ম সংজ্ঞক নক্ষত্রত্রয়ে শনি, ক্ষেম সংজ্ঞক 

নক্ষতরত্রয়ে মঙ্গল ও রাহু এবং মিত্রাতিমিরষটুকে রবি অবস্থিত 
থাকিলে জীবের বধ ও বন্ধন হইতে পারে। যদি জন্ম সংজ্ঞক 

তিনটা নক্ষত্রে বৃহস্পতি, আর ক্ষেম সংঙ্ঞক তিনটাতে শুক্র ও 

বুধ এবং মিত্র ও অতিমিত্র এই তিনটা ও তিনটা ছয়টাতে চন্ 
অবস্থান করিলে জীবের সর্বত্র লাভ এবং জয় ও সুখভোগ হয়। 

ধদি বিপৎ প্রত্যরি ও বদ এই তিনটা সংজ্ঞাবিশিষ্ট নয়টা নক্ষা্রে 

বোগ জন্মায় এবং এ নক্ষত্রগুলিশনি, রবি, মঙ্গল গ্রভৃতি ক্র,র- 

গ্রহ কর্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে জীব চিররোণী বা মৃদ্থযমুখে পতিত 

হইবে। আব সাধারণতঃ জন্ম সংদ্ঞক নক্ষত্রবয়ে এ সকল 

ক্রর গ্রহে 'অবস্থিতি হইলে মৃত্যু, শুভগহের অবন্থিতিতে 

জণ/ভ এবং শুভ ক্রুব এই উভয় বিধ গ্রহের অবস্থানে 

মিশ্র (অর্থাং শুভ ও অশুভ এই ছুই প্রকার ) ফণ হয়। 

( নরপতিজয়চর্শা ) 

বিরিঞ্িনাঁথ, কএকখানি কাব্যরচয়িতা | 

বিরিঞিপাদশুদ্ধ : গুং) শহপাচার্য্যের একজন শিষ্য । 

বিরিঞ্চিপুরমূ, দক্ষিণভাঁরতের অন্তর্গত একটী নগর। 

বিরিঞ্চেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। 

বিরিঞ্য (ব্রি) বিরিঞ্চ যৎ। ৯ ক্র্থসব্ধীয়। (পুং) ২ অঙ্গার 

ভোগ। ৩ ব্রহ্মলোক। 

বিরিন্ধ (পুং) স্বর। 

বিরুক্সৎ ( টে ) ১ উচ্জল, দীপ্রিধিনিষ্ট । ২ বিরোচনবৎ। 

(খক্ ১০।২২।৪ সায়ণ ) 

বিরুজ, (ননী) বিশিষ্ট রোগ। 

পবিন্দেদ্বিকূপা বিরুজ| বিমুচ্যতে ।” 

বিরুজ (ত্রি) ১ বোগশূণ্ত। ২ রোগী। 

বিরুত ( তরি) ১ কুজিত, আন্য দশেকাযু ক (ক্লী)২ রব। 

বিরুদ (রী) প্রশস্তি, গুণো [তকর্ষবর্ণন, গগ্ঠপগ্ঠময়। রজস্তৃতি | 

গোবিন্দবিকদাবলীতাধ্যে বলদেন বিষ্ঠাভূষণ লিখিয়াছেন_ * 

“বাশিকঃ কম্পিতশ্চেতি বিরুদে দ্বিবিধো মতঃ। 

সংযুকনিয়মো হাব্র বর্িতং পূর্ববদ্বুলৈঃ ॥ 

দ্িচতুঃষড় দরশশ্চাত্র কলাস্ত বিরূদে মতাঃ। 

দশভ্যো নাঁধিকাঃ কার্ধ্যাঃ কলাস্ত বিরুদে বুধৈঃ ॥ 

কলিকাত্যন্ত বিরুদে ভিদাসাবেব কীণ্ডিতা । 

(ভাগবত ৬।১৯।২৬ ) 



শী শিক শপ 

বিরুদ্ধ 

বিরুদং কবরঃ প্রাহুন্তণোতকর্ষাদিবর্ণনম্। 

বিরুদ্ঃ কলিক। চাস্তে ধীরবীরাদিশব্বভাঁক্ ॥৮ 

বিরু্ ছুইপ্রকার বাশিক ও কম্পিত। পূর্ববাচাধ্য বলিয়া 

গিক্নাছেন যে, এনস্থলেও সংযুক্ত নিয়ম থাকিবে । বিরুদে আট বা 

ষোল কলিক! থাকে । কিন্তু বিরুদবর্ণনা৷ কালে সাধারণতঃ 

দশটার অধিক কলিক! 'দিতে নাই। এইরূপ কলিকার মধ্যেও 

আবার ভেদ আছে। কবিগণ গুণোৎকর্ষাদিবর্ণনকে বিরুদ 

বলিয়াছেন । বিরুদের শেষে দীর ও বীরাদি শব্ধ থাকিবে। 

২ স্ববুদেবকৃত গ্রস্থভেদ | 

বিরুদ্পতি, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্গীর তিন্নেবল্লী জেলায় সাতুর 

তালুকের অন্তর্গত একটা নগর | এখানে দক্ষিণ-ভারতীয় রেল 

পথের একটা ষ্রেসন আছে । অক্ষা” ৯৩৫ উঃ এবং দ্রা্ঘণ৭৮৭১ 

পৃঃ। এখানে নানা দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য আছে। 

বিকুদাঁবলী (ত্ত্রী) বিরুদানামানলী। বিরুদশ্রেণি, স্তবমাল!। 

পকপিকা লোকবিরুধৈযুতি! বিবিধলক্ষণৈঃ | 
কীষ্তি প্রতাপশোটাধ্যসৌন্দধ্যোন্মেষশালিনী | 

কালিকাগ্স্তংসগ্গিপগ্ঠা দোষবিবঞ্জিতা । 

শব্দাড়ম্বরস*বন্ধা কর্তব্য বিরুদাবলী |” ( বলদেব বিস্তাভূষণ ) 

বিরুদ্ধ (ব্রি) বি-রুধ-ক্ত। বিরোধবিশিষ্ট। 

“বিরুদ্ধ ধর্শসমবায়ে ভূমুসাং স্তাৎ সধর্শকতং ॥৮ (জৈমিনিসথত্র? 

বিরুদ্ধ ধর্মের সমবায় হইলে বলের সধর্মকত্ব হইয়া থাকে, 

অর্থাৎ ভিলরাশির মধ্যে কতক গুলি সর্ষপ আছে, এই স্থালে তিল 

ও সর্ষপ বিরুদ্ধ এবং ইহাদের সমবায়ও হইয়াছে, কিন্তু তাহা 

হইলেও বনু তিলের সধর্শকত্ব তিলরাশি নামেই অভিহিত 

হইল। সর্ধপ থাকিলেও তাহার কোন উল্লেখ নাই । এইরূপ 

বিরুদ্ধ ধর্মের সমবায়ে বনুলেরই প্রাধান্ত হুইয়! থাকে, অল্পের 

প্রাধান্য হয় না। 

“বিরুদ্ধং গুরুবাক্যন্ত যদত্র ভাষিতং ময়] । 

তৎক্ষত্তব্যং বুধৈরেব স্ৃতিতত্ববুভূৎসয়া ॥ 

স্থৃতিতত্বে প্রমাদাদ্ যৎ বিরুদ্ধং বহুভাধিতম্। 

গুণলেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্মবেদিভিঃ ॥” ( তিথিতত্ব) 

২ দশম্ মনু ব্রক্মসাবর্ণির সমায়র দেবতাভেদ । 

“হবিষ্মান্ স্কৃতঃ মত্যো জয়া মুশ্ুদা [ছ্বজাঃ। 

সুবাপন। বিরুদ্ধাদ্ভা দেবাঃ শ্ুঃ সুরেশ্বরঃ ॥” 
( ভাগবত ৮১৩১২ ) 

(ক্লী) ৩ চরক মতে বিচারাঙ্গদোষ'বশেষ। যাহা দৃষ্টাস্ 
[সদ্ধান্ত দ্বার| বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম বিরুদ্ধ। 

প্বিরুদ্ধং নাম ঘর্ দৃষটাগ্পিকান্তসময়ৈ বিকুদ্ধং” 
( চরক বিমানস্থা” ৮অ* ) 

রা | 

ৃ 
ৃ 
| 
| 

ৃ 
ৰ 
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৪ বিরোধযুক্ত হেত্বাভাভেদ। অনৈকান্, বিরুদ্ধ, অসিদ্ব, 
প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিই এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস। 

"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ | 
কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভানাস্ত পঞ্চধা ॥ 

যঃ সাধাবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ॥” ( ভাষাপরি' ), 
যে হেতাভাস সাধ্যবিশিষ্টে অবস্থিত নহে, তাহাকে বিরুদ্ধ কছে। 

৫ দেশ, কাল, প্রকৃতি ও সংযোগ বিপরীত । যে দ্রবা, ষে 

দেশের, ষে কালের ও যে প্রকৃতির বিপরীত ক্রিয়া-করে অথবা 

ষে হুইটা বস্ব পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কোন একটা বিপরীত ক্রিয়া 
করে, আমুর্ষ্দবিৎ কর্তৃক তাহা বিরুদ্ধ নামে অভিহিত হয়। 

ক্রমশঃ উদাহরণ দ্বার! বিবৃত কল্মা যাইতেছে, 

দেশ বিরুদ্ধ,--জাঙগল, অনুপ ও সাধারণ ভেদে দেশ তিন 

প্রকার। জাঙ্গল (অল্প জলবিশি্ বনপর্বতাদিপূর্ণ ) প্রদেশ 

বাতপ্রধান; অনুপ (প্রচুর বৃক্ষাদিপূর্ণ, বহ্দক ও বাতাতপ 

দুল্লভ) প্রদেশ কফগ্রধান, আর সাধারণ অর্থাৎ এ উভয় মিশিত 

প্রদেশ বাতাদির সমতাকারক। 

পজাঙ্গলং বাতভূয়িষ্ঠং অনৃপস্ত কফোবণম্। 
সাধারণং সমমলং ত্রিধা ভূদেশমাদিশেৎ ॥৮ 

'জাঙ্গলং জাগলো দেশঃ অগপ্লোদকতরুপর্ধ্ব তঃ গ্রদেশঃ বাত- 

ভূয়িষ্ং ভবতি। অনূপং গ্রচুরোদকবৃক্ষে নির্বাতো ছর্লভাতপঃ 

প্রদেশঃ কফ প্রধানং ভবতি। সাপারণং মিশ্ররূপস্ত গ্রদেশঃ 

সমফলং সমবাতাদি ভবতি।' (বাগ ভটস্থ" স্থা” ১ অ?) 

যদি এ জাঙ্গলদেশে বাযুনাশক স্গিগ্ধ (ঘ্বততৈলাদি স্নেহাক্ত 

বা রসাল) দ্রব্যের এবং দিব! নিদ্রা ক্রিয়ার ব্যবহণর কর! যায়, 

তাহ। হইলে উহা তদ্দেশবিরুদ্ধ হইবে। এরূপ অনুপপ্রদেশে 
যদি কটু (ঝাল), রুক্ষ (ন্নেহহীন )ও লৎুদ্রব্য এবং ব্যায়াম, 
লঙ্ঘন প্রতৃতি ক্রিয়া এ দেশ বিরুদ্ধ। আর সাধারণ দেশে 

উহাদের সংমিশ্রণক্রিয়া ব্যবহৃত হইলে তাহাকেও যথাবথতাবে 

তদ্দেশবিরুজ্ধ বল! যায়। ইহা দ্বারা! সাধারণতঃ বেশ বুঝ! যাইতে 

পারে যে, উষ্ণপ্রধানদেশে শৈত্যক্রিয়া ও শীতল দ্রব্যাদি এবং 

শীতপ্রধানদেশে উঞ্চদ্রবা ও তৎক্রিয়াদি তত্তদেশবিরুদ্ধ | 

অতএব ইহাতে সাধারণতঃ স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে, যে সকল দ্রব্য 

বা ক্রিয়া! যে সকল দ্রব্য বা! ক্রিয়ার বিপরীত অর্থাৎ হস্ত বা 

দোষনাশক (যেমন অগ্নি, জলের শীত, উঞ্চের ; নিদ্রা, জাগ- 

রণের বিপরীত ) ভাহারাই তাহাদের বিরদ্ধ। এই বিরুদ্ধ দ্রব্য 

ও ক্রিয়! দ্বারাই চিকিৎসা কাধ্যের অনেক সহায়তা হয়। 

কেনন! যেখানে বাতপিত্'দিদোষয ও চুষ্যের বলতা প্রযুঞ্ 

রোগের উৎপত্তি হয়, তত্তৎস্থলে তাহাদের বিরুদ্ধ। দ্রব্য ও ক্রিয়া 

স্বার! (চকিৎস! করিতে হয়। 



“্যদেকন্ত তবন্যন্ত বর্ধনক্ষপণোষধম্।”(বাগ ভটনশস্থা" ১১) 
কাল বিরুদ্ধ, কাল শব্দে এখানে সন্বংসরন্ধূপ এবং ব্যাধিয় 

ক্রিয়া (চিকিৎসা ) কালাদি বুঝিতে হইবে । আধুর্বেদ বিশায়দ- 
গ্রথ সম্বৎসরকে আদান ( উত্তরায়ণ ) ও বিসর্গ ( দক্ষিণায়ন ) এই 

ছুই কালে বিভাগ করির়াছেন। তাহার! মাধাদি মাস হইতে আরম্ত 

করিয়া প্রত্যেক ছুই মাসে খতু ধরিয়া যথাক্রমে শিশির ( শীত ), 
বসন্ত ও গ্রীন্ম এই তিন খতুতে অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত 

উত্তরাযণ বা আদানকাল এবং রূপ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্ধ্যস্ত 

বর্ধা, শরৎ ও হেমস্ত এই তিন খতুতে দক্ষিণায়ন বাঁ বিসর্ন 
কাল নির্দি্ই করিয়াছেন। নৈসগিক নিয়মানুসারে আদান 

কালে শরীরস্থ রসক্ষয় হওয়ায় জীবগণ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ এবং 

বিসর্গকালে এ রসের পরিপূরণ হওয়ায় তদপেক্ষা কিঞ্িৎ সতেজ 
এবং অবস্থাবিশেষে রসের অতাধিক বৃদ্ধি হইলে উহারা জর ও 

কামবাতাদি রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণ এ ছুই কালে যথা- 

ক্রমে উহাদের বিরুদ্ধ অর্থাৎ আদান কালের বিরুদ্ধ মধুরান়- 
রসাত্মক তর্পণ পানকাদি দ্রব্য ও দিবানিদ্রাদি ক্রিয়! এবং বিসর্গ 

কালের বিরুদ্ধ কটু, তিত্ত ও কষায় রসাত্মক দ্রব্য এবং ব্যায়াম, 

লঙ্ঘনাঁদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ফলকথা, শীতকালে তাৎ- 
কালিক উষ্ণ ও উ্কবীর্ধ্য দ্রব্য এবং উজ্/ক্রিয়া ( অগ্নিতাপাদি ) 
এবং প্রীত্ষকালে যে শীতলদ্রব্য ব্যবহার ও শৈত্যক্রিয়াদি করা 

হয়, তাহাই কালবিকুদ্ধ। 

প্রকৃতিবিরুদ্ধ,-_বাত, পিত্ত ও কফ ভেদে লোকের প্রকৃতি 

তিন প্রকার অর্থাৎ বাতপ্রধান - বাতপ্রক্কতি, পিত্প্রধান-_ 

পিত্তপ্রকৃতি, শ্রসেম্সপ্রধান  শ্লেক্সগ্রক্কতি। বাত, পিত্ত ও কফ 

ইছারা পরম্পরবিরুদ্ধ পদার্থ; কেনন! উহাদের মধ্যে দেখা যায় 

যে সকল দ্রব্য বা ক্রিয়া--[ তুল্যগুণ হেতুক ] একের (বাযুব! 

পিত্ের ) বর্ধক, তাহার! [বিপরীত গুণহেতুক] অন্তের (শ্লেম্মার) 

স্বামক হয়।* যেমন বাতবর্ধক, কটু, তিক ও কষায়রসাত্মক- 

দ্রব্য ও লক্ঘনাদিক্রিয়া কফের বিরুদ্ধ। কফবর্ধক মধুরান্ন- 

ববণরসাত্মকদ্রব্য ও দিবানিদ্রাদি ক্রিয়া বায়ুর বিরুদ্ধ। এবং 

পিত্ববর্ধক অল্প, লবণরসাত্মকপ্রব্য বাষুর এবং কটুরসাত্মক- 

দ্রব্য ও লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া কফের বিরুদ্ধ। প্লেম্বর্ধক মধুর 

এবং বাতবর্ধক তিক্তরসাত্মকদ্রব্য পিত্বের বিরুদ্ধ। অতএব 

তত্তৎপ্রক্কতিক লোকের সঘন্ধেও যে এ এ ভ্রব্য ও ক্রিয়াদি 

পরম্পরবিরুদ্ধ তাহ! পুনর্বার প্রমাণ কর! অনাবস্তক। কেননা 

বাতপ্রকতিক বা বাতপগ্রধান লোককে বায়ুর বিরুদ্ধ মধুরাল্নলবণ- 

+ "বৃদ্ধি সমানৈঃ সর্ধেব্ধাং মিপরীতে বিপধ্যয়ঃ।” 

£কর্ধ্বেহাং দোবধাতুমলানাং সমানৈস্তল্যগুপদ্রব্যাদিতির্বদ্ধিঃ বিপরীতৈর্ব্যা- 

দিতি ধিপর্যাযে। বৃদ্ধিষৈপরীত্যং তবতি।' ( বাগতটসু* স্থা* ১১ অং) 

ট.$268। 

চি 

৯৭ 

প্রকৃতির হ্বাসতা বা মমতা! হয়। 

পক্ষেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 
সংযোগবিরুদ্ধ,_ মাষকলায়, মধু, হু্ধ -কিন্বা ধান্তাদির 

অস্কুরের সহিত অনৃপমাংস তোজন করিলে সংযোগবিরুন্ধ ভোজন 

কর! হয়। মৃণাল, মূলক ও গুড়ের সহিত মাংস সংযোগ- 

বিরুদ্ধ। ছুগ্ধের সহিত মস্ত, বিশেষতঃ চিলীচিম ( মৎম্যাতেদ ) 

হুগ্ধের সহিত আরও বিরুদ্ধ। সর্বপ্রকার অন্ন ও অন্নফল হুঞ্ধের 

সহিত সংযোগ হইলে উহা বিরুদ্ধসংযোগ হয়। কুল, বল্ল 
( শিশ্বীধান্ট বিশেষ ), মকুষ্টক ( বনমুদ্গ ), বরফ চিন! ) কাউন, 

এগুলিও হুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ। মুলকাদি শাক ভক্ষণ করিয়া 

দুগ্ধ পান কর! সংযোগবিরুক্ধ। সঞ্জারু ও বরাহমাংদ একসঙ্গে 

বাবহার সংযোগ-বিরুদ্ধ। পৃষতনামক হরিণ ও কুঁক্ুটের মাংস 

দধির সহিত সংযোগ বিরুদ্ধ । পাত্তের সহিত কাচামাংস অর্থাৎ 

পিত্ত গলিয়া কাচামাঁসের ভিতর প্রবেশ করিলে এ মাংস সংযোগ 

বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া অব্যবহাধ্য । মাষকলায় ও মুলক একত্র 

ংযোগ করিয়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। মেষমাংস কুস্ুমশাকের 

সহিত, অস্কুরিত ধান্য মৃণালের সহিত এবং লকুচফল ( ডু ), 

মাষকলায়ের যুষ, গুড়, দুগ্ধ, দধি ও ত্বত এই নকল একত্র 

ংযোগ করিয়া ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ঘোল, দই বা তালক্গীরের 

সহিত কদ্দলীফল ভক্ষণ করিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়। পিপুল, 

মরিচ, মধু ও গুড়ের সহিত কাকমাচীশাক সংযোগবিরুদ্ধ। 
মত্ম্তপাত্রে পাক বা শুষীর পাত্রে সিদ্ধ কিম্বা অন্ত কোন পাক- 

পাত্রে সিদ্ধ কাকমাচী সংযোগবিরুদ্ধ। যে পাত্রে মাছ সাতলান 

হইয়াছে, তাহাতে পিপ্পলী বা শুঠ সিদ্ধ করিলে সংযোগ বিরুদ্ছ 

হয়। ইহাতে আরও ব্যক্ত হইল যে, মাছের তরকারিতে শুঠ 

বা পিপুলের বাটনা বাঁ কাথার্দি অব্যবহাধ্য। কাংস্তপাত্রে দশ 

রাত্রি প্যস্ত ঘ্বৃত রাখিলে তাহাঁও অব্যবহার্ধ্য । ভাসপক্ষীর মাংস 

লৌহশলাঁকায় বিদ্ধ করিয়া পাক করিলে তাহা বিরুদ্ধ হয়। কমলা- 

গুড়ী তক্রে সাধিত হইলে বিরুদ্ধ হয়। পায়স,সহ্রা ও কশর একন্র 

হইলে বিরুদ্ধ হয়। দ্বত, মধু, বসা, তৈল ও জল এই সকলের 

মধ্যে কোন ছুইটী বা তিনটী সমান পরিমাণে একত্র করিলে 

বিরুদ্ধ হয়। মধু ও ত্বত অসমান অংশে একত্র করিলেও সে 

স্থলে আকাঁশজল অন্ুপাঁনবিরুদ্ধ। মধু ও পুষ্করবীজ পরস্পর: 
বিরুদ্ধ। মধু. খর্জ,রাসব ও শর্করাজাত মগ পরম্পরবিরুদ্ধ। 

পায়স খাইয়া মগ্বাদি ভক্ষণ সংযোগবিরুদ্ধ। হারিদ্র শীক 

সর্ধপতৈলে ভাজিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়। তিলের বাটন! দিক 

পুঁই শাক খাইলে বিরুদ্ধসংযোগ হেতু তাহাতে 'আতিসার রোগ 

অম্মে। বাক্ষণী মস্ত কিম্বা কুল্মাষের ( অর্দাসিন্ধ মুগ প্রভৃতির ) 
দি 

স্বতরাং পিত্ত ও শ্নেম গ্রক্কতির 



বিরুদ্ধমতিকারিতা [ 
শশী পাশ শট শপ শিশিশিস্পীটিি 

সহিত বলাকামাংন সংযোগবিরুদ্ধ। শুকরের চর্বির্ধতে বলা- 

কার ( বকের) মাংস ভাজিয়া খাইলে সপ্ই মৃত্যু হয়। এইরূপ 

তিত্তিরি, ময়ূর, গোসাপ, লাব ও কপিঞ্জলের মাংস ভেরেও 

কাঠের আগুনে কিম্বা ভেরেগার তৈলে ভাজিয়া খাইলেও সন্ত 

দৃত্যু হয়। কর্দম কাঠের শলায় গাঁথিয়া কদম কাঠের অগ্মিতে 

হরিয়ালের মাংস সিদ্ধ করিয়া খাইলে সগ্ভঃই মৃত্যু হয়। তম্ম- 

পাশু মিশ্রিত মধুযুক্ত হরিয়ালের মাংস সম্থঃ গ্রাণনাশক। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে সকল খাপ শরীরস্থ বাতাদি দোষকে 

ক্লেদযুক্ত করিয়া ইতন্ততঃ সধশলিত করে এবং তাহার্দিগকে 

নিঃশ্ত হইতে দেয় না, তাহারা সংযোগবিরুদ্ধ। 

বিরুদ্ধ ভোজনজনিত দোষে বস্ত্যার্দি ( পিচকারী ) অথবা 

উহাদের বিরুদ্ধ গুধধ বা! প্রক্রিয়াদি দ্বাবা প্রতিকারের চেষ্টা করা 

উচিত। কোন স্থলে সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজনের সম্ভব 

থাকিলে তথায় পূর্বব হইতেই বিকদ্ধ খাগ্ভের বিপরীতগুণবিশিষ্ট 

দ্রব্োর দ্বারা শরীরের এরূপ সংস্কার করিয়া বাথিবে, যেন বিরুদ্ধ 

থাগ্ধ সেবন করিলেও সহম। অনিষ্ট না হইতে পারে । যেমন 

হরীতকী পিত্ৃশ্রেম্মনাশক ) আগামী পিত্তপ্নেম্সকর মঙ্চার্ি 

তক্ষণের সম্ভব হইলে তৎপূর্বে এ হরীতকীর অভ্যাদ করিলে 

উক্ত মতস্তাদি ভক্ষণজনিত অনিষ্টের সম্ভীবনা থাকে না। 

ব্যায়ামশীল, ক্সিপ্ধ ( তৈলঘৃতাঁদির যথাযথ মর্দন ও ভক্ষণকারী ) 

দীপ্তাগি, তরুণবয়স্ক, বলবান্ ব্যক্কিদিগের পক্ষে পূর্বোক্ত বিরু- 
্ধাারদিও সহসা অপকার করিতে পারে না। আঁর বিরোধি- 

ভোজনে নিত্য অভ্যাদ অথবা উহ! অল্পপরিমাণে ভোজন করিলে 

বিশেষ অপকার না করিতে পারে । ( বাগভট সণ স্থা ৮ অণ) 

বিরুদ্ধত। (ত্ত্রী) বিরুদ্ধন্ত ভাব, তল-টাপ্। বিরুদ্ধের ভাৰ 
বা ধর্ম, বিরোধ, বিরুদ্ধত্ব। 

বিরুদ্ধমতিকৃৎ (ত্রি) কাৰ্গত দোষভেদ, বিরুদ্ধ মতি- 

কারিতাদোষ। ( কাব্যপ্র” ) 

বিরুদ্ধমতিকারিত। (স্ত্রী) কাব্যগত দোৌবভেদ। 
“অবাচকত্বং ক্রিষ্ত্বং বিকুদ্ধমতিকারিতা। 

অবিমুষ্টবিধেমাংশভবাশ্চ পদৰাক্যয়ো2 0” আহিত্যদণ ৭৫৭8) 

যে স্থলে বিরুদ্বভাবে বণিত হয়, তথায় এই দোষ হয়। 

প্ভূতাযইস্ত ভবানীশঃ। অত্র ভবানীশশকো! ভবান্তাঃ পত্যন্তর- 
প্রতীতিকারিভাদিরুদ্ধমবগময়তি”, (সাহিত্যদণ ৭ পরি.) 

£ভবানীশ। এই শব্দ এরযুন্র হওয়ায় এই দোষ হইয়াছে, ভবানী 
শকের অর্থ 'তবন্ত পত্ভী ভবানী” ভবের পত্ীর নাম ভবানী, 

ঘভবানীশঃ ভবাগ্ভাঃ ঈণঃ, ভবানীর পতি, এ ক্ষেত্রে ভবানী 

শখে ৬বাঁনীর প্ত্যন্তর লাশঙ্কা হর বলিয়! বিকস্কমতিকারিতা দোষ 
হইল। কাব্যে এইবূপ বণিত হইলে, তথায় এইট দোষ হইবে। 

৭০২ ] বিরূপ 
সপ 

বিরুদ্ধার্থদীপক (ক্লী) অলঙ্কারভেদ। দুইটী বিরুদ্ধ ক্রিয়ার 

একত্র সমাবেশ হইলে তথায় বিরুদ্ধার্থ-দীপকালঙ্কার হয়। 
যেমন,--"মেধনিরমু্ান্থবকণা বাধু কর্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষি 

অর্থাৎ গ্রচুরবর্ষণোদ্ভত মেব হইতে স্বল্প বারিপতনকাপলে 
তদশুকণা-বিমিশ্রিত শীতল বাধু প্রবাহিত হইতে থাকিলে মদন" 

প্রভাবের বৃদ্ধি এবং গ্রী্মপ্রভাব হাস হয়। অর্থাৎ উদ্ত 

মারতোতক্ষিপ্তমুকণবিনিঞ্ঠত মেঘ, অনঙ্গ গুভাবের বৃদ্ধি ও 

গ্রীষ্ম প্রভাবের হ্রাস করে।” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ইহাতে 

স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, “বৃদ্ধি ও হাস করা” এই ছুই ধিরুদ্ধ 
ক্রিয়ার সমাবেশ একই আধারে [মেঘে (বর্তায়) অথবা প্রভাবে 

(প্রভাবকে এই কর্মে)] হইতেছে । অতএব এখানে হাস 

ও বুদ্ধি এই পরম্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্ব় একই কর্তা বা করছে 

নিহিত পাঁকায় এবং তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতার উপলব্ধি হওয়ায় 

বিরদ্ধার্থদীপকালস্কার' হইল। 

“ক্রয়ে বিরুদ্ধে সংযুক্তে তথিরুদ্ধার্থদীপকম্।” (কাব্যাদর্শ ২১১৭) 

বিরুদ্ধাশন (কী) বিরুদ্ধ অশনং। বিরুদ্ধ ভোজন, মঃস্ত- 
ক্ষীরাদি ভোজন; মতস্ত সহ্ ছুপ্ধ ভোজন করিলে বিরুদ্ধ ভোজন 

হয়। এইরূপ ভোজন বিশেষ অপকারক। 

[ বিস্তৃত বিবরণ বিরুদ্ধশৰে দ্রষ্টবা | ] 
বিরুধির (ত্রি) ১ রকুবিশিষ্ট। রক্তহীন। 

বিরক্ষ (তরি) ১ অতি রূক্ষ। ২ রক্ষতাহীন। 

বিরূক্ষণ (তরি) ১ স্নেহবর্জিতকরণ। রুক্ষতা প্রাপণ। ২ রস ক্ষরণ । 

(বিরূঢ় (ত্রি) বিশেষেণ রোহতি বি-রুহ-স্ত। ১ জাত। উৎপন্ন। 

২ অন্কুরত। “বিরিঢ়জান্পং অস্কুরিতধান্যকৃতমন্ন₹* ( মাধবনি”) 

৩ বদ্ধমূল, গভীররূপে নিমগ্ন। ৪ আরোহণবিশিষ্ট। 
"সন্তৃষ্টে তিস্থণাং পুরামপি রিপৌ কঞঁলদোম গুলী । 

লীলালুনপুনবিরূঢ়শিরসে! বীরস্ত লিপন্গুর্বররম্ ॥” (মুরারি ) 
বিরূডুক (ক্লী) অস্কুরত ধান্ত। বিরূঢ় শবদার্থ। 

বিরূঢক (পুং) ১ কুস্তাওরাজের পুত্রভেদ। ( ললিতবিস্তর ) 

২ লোকপালভেদ। ৩ শাক্যকুলোদ্ঠুত একজন রাজা । 

৪ প্রসেনজিৎ রাজার পুর । ৫ ইক্ষাকুর পুত্রভে্। 
বিরূপ (তি) বিরুতং রূপং যন্ত। ১ কুৎসিত, কুরূপ। 

"বিরূপোনত্তনিস্বানামকুৎসা পূর্ববকং হি যৎ। 

পূরণং দানমানাভ্যামনু গ্রহ উদাহতঃ ॥” (রামতর্কবাগীশ ) 

২ পরিত্যক্ত রূপ, ধিনি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
(ধক ১০৯৩।১৬) 

৩ নানাগ্রকার রূপ। “ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপাঃ” 
(খক্ ৩1৫৪।৭) 'বিরূপাঃ বিবিধরূপাঃ মেধাতিথি গ্রভৃতয়ঃ (সায়ণ) 

৪ বিরুদ্ধ ।, 



বিরূপিকা 

*বিরূপয়োঃ সংঘটন! যা চ তদ্বিষমং মতম্।” 

(সাহিত্যদ* ১* পরি" ) 
* বিরূপ অর্থ[ৎ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের যে স্থলে সংঘটনা হয়, তথায় 

বিষমালঙ্কার হইয়। থাকে । 
(ক্রী) ৪ পিগ্ললীমূল। (পুং) € ুমনোরাজপুত্র। 

( কালিকাপু* ৯* অণ) 
বিরূপক (তরি) বিরূপ-স্বার্থে কন্। বিরূপ শবগার্থ। 

ষিরপকরণ (ক্লী) বিরূপত্ত করণং। বিরূপের করণ, কুতসিত- 

র্ূপকরধ। 

বিরূপণ (ব্লী) বিকৃতিকরণ। বিরূপতা-প্রাপণ। 

ধিরূপতী। (ত্ত্রী) বিরূপন্ত ভাবঃ তলা টাপ,। 

বা ধর্ম, কুৎসিতরূপ। 

বিরূপশক্তি (পুং) বিদ্ভাধরভেদ। ( কথাসরিতল” ৪৬৬৮ ) 

২ প্রতিদন্দীশন্তি (0991)6072,0017)9 0)1088) | যেমন 

তাড়িতের [5৮119 শক্তি ও [১981৮%9 শক্তি । উহারা 

পরস্পরের বিরোধী। 

বিবূপশন্মন্ (পুং) ব্রাঙ্মণভেদ | ( কথাসরিৎস1” ৪০1২৬ ) 

বিরূপা (স্ত্রী) বিরূপ-টাপ। ১ দুরালভা। ২ অতিবিষ!। 

(রাজনি- ) ৩ কুরূপা। 

বিরূপাক্ষ (পুং) বিরূপে অক্ষিণী যন্ত সক্থ্যক্ষোঃ স্বা্গাৎ ষচ, 

ইতি ষচ. সমাসাস্তঃ॥ ১ শিব। ২ রদ্রভেদ। ( জটাধর) ইহার 

পুরী সুমেরুপর্র্বতের নৈখত কোণে অবস্থিত। 

"তথ] চতুর্থে দিগভাগে নৈষ্ধ তাধিপতেঃ শ্রতা | 

নায় কষ্ণাবতী নাম বিরূপাক্ষস্ত ধীমতঃ ॥"(বরাহপু* কুদ্রগীতা) 

(ব্রি) ৩ বিরূপ। 

“ব্পুবিরপাক্ষমলক্ষ্য জন্মতা 

দিগম্বরত্েন নিবেদিতং বস্থ।” (কুমারল” ৫1৭২) 

বিরূপাঁক্ষ, ১ জনৈক যোগাচাধ্য। ইনি উদ্ধায়া় হইতে মহা- 

ষোট়ান্তাস নামক গ্রস্থ রচনা করেন। হঠদীপিকায় ইহার 

নামোল্লেথ আছে। ২ বিজয়নগরের একজন রাজা । 

বিরূপাক্ষদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু নরপতি। 

বিরূপাক্ষ শর্্মন্, তবদীপিকানাসী চণ্তীষ্লোকার্থপ্রকাশ নামক 

গ্রন্থরচন়িতা । ১৫৩১ থুষ্টাব্ডে গ্রন্থকার গ্রন্থরচন1 শেষ করেন। 

ইনি কবিকঠাভরণ আচার্য বলিয়৷ পরিচিত ছিলেন। 

বিরূপাশ্ব (পুং) রাজভেদ | € ভারত ১৩ পর্ব ) 

বিরূপিক। (তরী, বিকৃতং রূপং যন্তাঃ কন্ টাপ অত ইত্বং। 

কুরূপা, কুৎসিতরপা সত্রী। 

প্নান্নয়ঃ পরিবিন্দস্তি ন যক্তা ন তপাংসি চ। 

ন চ,আন্ধং কান্ত ঘা চ কন্তা (বিনূপিকা ॥৮ (উবাহতদ্ব ) 

বির্ূপের ভাৰ 

বিরেচন 

বিশিষ্ট, কুৎসিতরূপযুস্ত । (পুং) ২ জাহকজন্ত, কাল গিরগিট! । 

বিরেক (পুং) বি-রিউ-ঘঞ.। ১ মলভেদ, বিরেচন, জোলাপ। 
পধ্যায় রেচন, রেক, রেচনা, বিরেচন, প্রস্কন্দন । (রত্বমাল! ) 

২ কপূর্র। ( বৈগ্ভকনি” ) 
বিরেচক (ব্রি) বি-রিচ.-বুন। রেচক, বিরেককারক, মলভেদক। 

“পটোলপত্রং পিত্বত্বং নাড়ী তশ্ঠা কফাপহা । 

ফলং তন্ত ত্রিদোষস্বং মূলং তশ্ত বিরেচকম্ ॥৮ (বৈগ্ভক ) 

বিরেচন (ক্লী) বি-রিচ-লুট। বিরেক, জোলাপ। বৈগ্তাকে 
বিরেচনের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে 

তাহার বিষন্ন লিখিত হইল। কুপিত মল সকল রোগেৰ 

নিদান। মল কুপিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মায়। অতএব 

মল যাহাতে বন্ধ ন৷ হয়, তাহার গ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্তক 
এবং মল বন্ধ হইলে (ব্রেচন গুষধ দ্বারা তাহ! নিঃসারণ 

করা বিধেয়। 

ভাবপ্রকাশে 

আছে-_- 

"সিদ্ধস্থিনায় বাস্তায় দগ্াৎ সম্যগবিরেচনম্। 
অবান্তন্ত তধঃঅস্তো গ্রহণীং ছাদয়েং কফঃ ॥” 

*মন্নাগ্রিং গৌরবং.কুর্ধ্যাজ্জনয়েদা প্রবাহিকাম্। 
অথব| পাঁচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ ॥” (ভাবপ্রকাশ ) 

শ্নেহন ও স্বেদক্রিয়ার পর বমনবিধিদ্বারা বমন করাইয়া! 

পরে বিরেচন প্রয়োগ করা কর্তব্য । যর্দ প্রথমে বমন না 

করাইয়া বিরেচন দেওয়া যায়, তাহা হইলে কফ অধঃপতিত 
হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে আচ্ছাদন করিয়া শরীরের গুরুতা, বা 

প্রবাহিক। রোগ উৎপাদন করে, এক্ন্ত অগ্রে বমন প্রয়োগ করা 

কর্তব্য । অথবা পাচক ওঁষধ প্রয়োগ করিয়। আমকফের পরি- 

পাক ৰৃরিয়াও বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে। 

শরৎ ও বসস্তকালে দেহশোধনের জন্য বিরেচন প্রয়োগ 

বিধেয়। গ্রাণনাশের আশঙ্ক। বোধ করিলে অন্ত সময়েও বিরেচন 

প্রয়োগ যুক্রিযুক্ত। পিত্ত প্রকুপিত হইলে এবং আম্জনিত 
রোগে, উদর এবং আখান রোগে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচন 

প্রয়োগ বিশেষ হিতকর । লঙ্ঘন এবং পাচন দ্বারা দোষ প্রশমিত 

হুইলে তাহ! পুনরায় প্রকুপিত হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা 

দোঁষ একেবারে নিঃসারিত হয়, এপন্ত পুনর্ধার আর উদ্ভবের 

সম্ভাবন! থাকে না। | 
বালক, বুদ্ধ, অতিশয় স্সিগ্ঁ, ক্ষত ব! গ্ীণরোগগ্রন্ত, ভয়ার্ত, 

শান্ত, পিপাসার্ত, স্থলকায়, গর্ভবতীনারী, নবপ্রশুতানারী, হন্দামি- 

যুক্ত, মদাত্যয়া্রাস্ত, শল্যপীড়িত ও রুক্ষ এই,সকল ব্যক্তিকে 

বিংরেচনবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 



বিরে্টন ॥ 

দিলে অন্য নানাবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে। 
জীর্ণজর, গরদোষ, বাতরোগ, ভগনার, অর্শ, পাও, উদর, 

গ্রন্থি, হদ্রোগ, অরুচি, যোনিব্যাপদ্, প্রমেহ, গুন, প্লাহাঃ বিদ্রধি, 

বমি, বিশ্ফোট, বিস্থচিকা, কুষ্ঠ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, শিরোরোগ, 

সুখরোগ, গুহরোগ, মেঢ়রোগ। প্লাহাজন্যশোথ, নেত্ররোগ, কমি- 

রোগ, অগ্নি ও ক্ষারজন্তপীড়া, শূল এবং মৃত্রাথাত এই সকল 
রোগীর পক্ষে বিরেচন প্রশস্ত । ইহার্দিগকে বিরেচন দিলে 
বিশেষ উপকার হয়। 

পিত্তাধিক্য ব্যক্তি মুহুকোষ্ঠ, বহৃকফঘুক্ত ব্যক্তি মধ্যকোষ্ঠ, 
এবং বাতাধিক্য ব্যক্তি ক্ররকোর্ঠ নামে অভিহিত । ক্র.রকোষ্ঠ- 

সম্পন্ন ব্যক্তি ছূর্ব্বিরেচা, অর্থাৎ অল্প যত্থে তাহাদের বিরেচন ! 

হয় না। মৃছুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মৃছ বিরেচক ভ্রব্য অল্প মাত্রায়, 

মধ্যকোষ্ঠ ব্যত্ডি কে মধ্যবিরেচক ওষধ মধ্যমাত্রায়, এবং ক্র রকোট্টে 

তীক্ষ বিরেচক দ্রব্য অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। 

বিরেচক ওঁষধ যথা-_দ্রাক্ষার কাথ ও এরও তৈলদ্বারা মৃছু- 

কোষ্ট ব্যক্তির বিরেচন হয়। তেউড়ী, কটুকী ও সৌদালঘ্ারা 
মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির এবং মনসার আটা, স্বর্ণক্ষীরী ও জয়পাল দ্বারা 

ক্র,রকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হইয়া থাকে। 
যে মাত্রায় বিরেচন সেবন করিলে ৩* বার মলনিঃসারণ 

( দাস্ত ) হয়, তাহাকে পূর্ণমান্র। এবং ইহাতে শেষে বেগের সহিত 
কফ নিঃসারিত হয়। মধ্যমমাত্রায় ২ বার এবং হীনমাত্রায় 

দশবার মলভেদ হইয়া থাকে। 

বিরেচক ওষধের কাথ পূর্ণমাত্রায় ছুইপল, মধ্যমমাত্রীয় এক- 

পল এবং হীনমাত্রায় অর্ধপল প্রযোজ্য । বিরেচককক্ক, মোদক, 

ও চুর্ণ মধু ও দ্বৃত সহযোগে লেহন করিয়! সেবন কর! কর্তব্য । 
এই ত্রিরিধ ওউধধের পূর্ণমাত্র| একপল, মধ্যমাত্রা অর্ধপল, এবং 

হীনমাত্র। ২ তোলা, এই যে মাত্র! বলা হইল, ইহা রোগীর 
রলাবল, স্বাস্থ্য, বয়স প্রভৃতি বিশেষ বিবেচন! করিয়া দিতে হয়। 

উক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদি অনিষ্ট হইবে বুঝিতে পারা যায়, 

তাহা হইলে মাত্র! স্থির করিয়! প্রয়োগ করিতে হইবে। পিত্র- 
প্রকোপে দ্রাঙ্ষার কাথার্দির সহিত তেউড়ী চূর্ণ, কফপ্রকোপে 

ত্রিফলার ক্কাথ ও গোমৃত্রের সহিত ত্রিকটুচূর্ণ এবং বাযুগ্রকোপে 
অল্নরন কিংব! জাঙ্গলমাংমের ঘুষের সহিত তেউড়ী, সৈষ্ধব ও 

শুষাচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। এরও তৈলের দ্বিগুণ পরিমাণ ভরিফলার 

কাথ বা হগ্ধের সহিত পান করিলে সত্বর বিরেচন হয়। 

বর্ষাকালে রিরেচনের অন্ত তেউড়ী, ইন্ত্রযব, পিপুল, ও শুষ্ঠী, 

্রাক্ষার কার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শরৎকালে 

তেউড়ী। হুর] লভা মুস্তক, চিনি, বালা। রক্তচন্দন ও যষ্টিমধূ এই 

সকল দ্রব্য দ্রাক্ষার কাথে মিশ্রিত করিয়া মেবন করিলে উত্তম 

বিরেচন হয়। হেমস্তকালে তেউড়ী, চিতামূল, আকনাদি, জীরা, 

সরলকাষ্ঠ, বচ ও স্বণক্ষীরী, এই সকল ভ্রব্য চূর্ণ করিয়ু উফ 

জলের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। শিশির ও বসন্ত 

কালে পিপুল, শুঁঠ, সৈদ্ধব, ও হামালতা এই সকল চূর্ণ করিয়া 
তেউড়ী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া! মধুদ্বারা লেহন করিলে 
বিরেচন হয়। শ্্ীক্ম খডুতে তেউড়ী ও চিনি সমান পরিমাণে 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয় । 

হরীতকী, মরিচ, শুঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, 

গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও মুস্তক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া 
তাহার সহিত তিনভাগ দৃস্তীমূল, আটভাগ তেউড়ী চূর্ণ এবং 

ছয়ভাগ চিনি, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়! মধুদ্বারা' মোদক 

প্রস্তত করিবে। এই মোদক ২ তোল৷ পরিমাণে প্রাতঃকালে 

সেবন করিয়া শীতল জল অন্ুপান করিবে। এই মোদ্কসেবনে 

যদি অধিক মলভেদ হয়, তাহা হইলে উষ্ণ ক্রিয়া করিলে উহ! 

তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইবে। এই মোদক সেবনে পান, আহার 
ও বিহার জন্য কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং বিষম 

অর প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার হয়। ইহার নাম অভয়াদি 

মোদক। ইহা সেবন করিয়া সেই দিন স্সেহমর্দন ও ক্রোধ 
পরিত্যাগ করা বিধেয়। 

বিরেচক ওষধ পাঁন করিয়া চক্ষুষ্ঘয়ে শীতল জল দিতে হয়। 
তত্পরে কোন সুগদ্ধিদ্রব্য আদ্রাণ এবং বাযুরহিত স্থানে অবস্থান 
করিয়া তাম্বল ভোঞ্জন বিধেয়। ইহাতে বেগধারণ, শয়ন ও 

শ্রীল জল স্পর্শ করিবে না এবং পুনঃ পুনঃ উষ্ণ জন 

পান করিবে। 

বাযু যেরূপ বমনের পর পিত্ত, কফ ও ওঁষধের সহিত মিলিত 

হয়, তন্রুপ বিরেচনেক্জ পরও মল, পিত্ত ও ওধধের সহিত কফ 

মিলিত হইয়া থাকে। যাহাদের সম্যক বিরেচন ন1 হয়, তাহা- 

দিগের নাভির স্তরূতা, কোষ্ঠদেশে বেদনা, মল ও বায়ুর অগ্র- 

বর্তন, শরীরে ক& ও মগ্ডলাকৃতি চিহ্বোৎপত্তি, দেহের গুরুতা, 
বিদাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম এবং বমি হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন 

ব্যক্তিকে পুনর্বার ন্িপ্ধ অথচ পাচক ওঁষধ মেবন হারা দোষের 

পরিপাক করিয়া পুনর্বার বিরেচন করাইবে। তাহা হইলে 

উক্ত উপদ্রব সকল নিবারণ, অগ্নির দীপ্তি ও শরীর লঘু হয়। 

অতিরিক্ত বিরেচন হইলে মুচ্ছ?, গুদত্রংশ ও অত্যস্ত কফআব 

হয় এবং মাংসধোৌত জল অথবা রক্তের ন্যায় ভেদ হইতে থাকে। 

এরূপ অবস্থায় রোগীর শরীরে শীতল জলমেক করিয়া শীতল 

তঞুলের জলে মধু মিশ্রিত করিয়! অল্প পরিমাণে বমন করাইবে, 
কিম্বা দধি বা সৌবীরের লহিত আমের ছাল পেষণ করিয়া নাড়ি, 



| । দেশে প্রােপ ছিবে, ও গরদীপ্ত অভীসারও প্রশমিত হয়। 
'আহারার্থ ছাগছঞ্ধ ও বিফির পক্ষীর কিংবা হুরিণমাংসের ঘুষ সম- 

পরিমাণে শালি, ব্টিক বা! মনুরের সহিত বথানিয়ষে পাঁক করিয়! 

গ্রুয়োগ করিবে। এইনপে শীতল অথচ সংগ্রাহী দ্রব্য দ্বারা 

ভেদ নিবারণ করিবে। 

শরীরের লঘুতা, মনস্তষ্টি এবং বায়ু অনুলোম হইলে সম্যক্ 
বিরে্গন হুইয়াছে বুঝিয় রাত্রিকালে.পাটক ওঁষধ সেবন করিবে। 

বিরেচক ওঁধধ সেবননত্বারা বল ও বুদ্ধির প্রসন্নতা, অধিদীপি, 

ধাতু মধ্যেও বন্নঃক্রমের স্থিরত্া-সম্পাদন হয়। বিরেচন সেবন 

করিয়া অত্যন্ত বায়ুসেবন, শীতল জল, গ্েহাভ্যঙ্গ, অঙ্ীর্থকাঁরক 

ব্য, ব্যায়াম ও ্ত্ীপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করা অবশ্থকর্তব্য । 

বিরেচনের পর শাপি, যষ্টিক ও মুদগদ্বার! যবাগু গ্রস্ত করিয়া 

অথবা হরিণাঁদি পণ্ড বা বিষ্কিরপক্ষীর মাংস রসের সহিত শালি 

তখুবের অন্ন ভোজন করাইবে । (ভাব প্র" বিরেচনবিধি ) 

ন্শ্ররতৈ বিরেচনের বিষয় এইব্প লিখিত আছে ফে, মূল, 

ছাঁল, ফল, তৈল, স্বরস ও ক্ষীর (আটা) এই ছয় প্রকার 

'বিরেচন ব্যবহার হইয়া থাকে । তন্মধ্যে মূল বিরেচনের মধ্যে 

অরুণবর্ণ তেউড়ী মূল, ত্বক বিরেচনের মধ্যে লোধ.ছাল, ফল- 

বিরেচন মধ্যে হরীতকী ফল, তৈলবিরেচনের মধ্যে এরগুতৈল, 

স্বরস-বিরেচনের মধ্যে ক্টবেল্লিকার ( করোলাউচ্ছে ) রস এবং 

প্লীরবিরেচনের মধ্যে মনসাবীজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম । 

বিশুদ্ধ তেউড়ীমূলচূর্ণ বিরেচন দ্রব্যের রমে ভাবনা দিয়া চূর্ণ 

করিবে এবং সৈদ্ধব লবণ ও শুষ্চুর্ণ মিশাইয়া প্রচুর অঙ্নরমের 

সহিত আলোড়নপূর্বক বাতরোগীকে বিরেচনের জন্ত পান 

করিতে দিলে উত্তম বিরেচন হয়। 

পুর্বোক্তবূপে চুর্ণীকৃত তেউড়ীমূল, ইক্ষুচিনি, ও কাকোল্যদি 

মধুর-গণীয় দ্রব্যের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিতাধিক্য- 

রোগীকে পান করাইবে, বা তেউড়ীমূল চূর্ণ সহ পান ক্রাইলে 

উত্তম বিরেচন হয়। * 

গুলঞ্চ, নিমছাল ও ব্রিফলার কাথে বা ত্রিকটু চূর্ণ গ্রক্ষেপিত 

গোসুতে তেউড়ীচূর্ণ মিশাইয়া কফজ রোগে পান করাইলে 

বিরেচন হয়। তেউড়ীমুল চূর্ণ, এলাইচ চূর্ণ” তেজপ্র চরণ, দারু- 

চিনিচুর্, শঠচর্ণ, পিপুলচুর্ণ ও মরিচচুর্ণ এই সকল দ্রবা পুরাতন 

শী সহিত বাতগ্লেম্মরোগে লেহন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। 

'তেউডীমূলের রস ২ সের, তেউড়ী অর্ধসের এবং সৈদ্ধবলবণ ও 

শুষতূর্ঘ প্রত্যেকে ২ তোলা -এই নকল দ্রব্য এক পাক করিয়া 

যখন ইহা! কন্ধবৎ ঘন হইবে, তখন ট্হা! উপযুক্ত মার্জায় বাত- 
প্লেক্রোগীক্ে বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে। অথবা! তেউড়ীন 

রং 'এবং মমানাংশ শঠ.ও. সৈক্ধবলবণ একজ পেষণ করিয়া 

সী 
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জা, রঃ ্ ১৭৪ 

গোমৃত্রের নহি বাতরে্সরোগীকে গান করিতে বিলে ক | 

বিরেঞন হয়। | 

তেউড়ীমুল, শুঁঠ ও হরীতকী ইহাদের 'প্রত্যেকের চূর্ণ তাগ, 

পর সুপারিফল, বিড়ঙ্গসার, মরিচ, দেবদারু ও সৈদ্ধব ইহাদের 

প্রত্যেকের চুর্ণ অর্ধভাগ একত্র মিপ্রিত করিব গোমুত্রের সহিন্ভ 

সেবন করিলে বিরেচন হন্। 

গুড়িকা-_তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন ভ্রব্য, চূর্ণ করিয়া বিরেচক 

ড্রব্যের রসে মর্দনপূর্বক বিরেচন ভ্রব্যের মূলসহ পাক করিবে 

এবং ঘ্বৃতসহ মর্দন করিয়া গুটকা পাকাইয়া সেবন করিতে 

দ্বিবে, অথবা! গুড়ের সহিত তেউড়ীহর্ণ পাক করিয়া গ্ুগঞ্ষেব 

জন্য এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনিচূর্ণ প্রক্ষেপ দ্বিবে এবং উপযু 

মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিরেচন হয়। 

মোদক--একনাগ তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন জ্রব্যের চূর্ণ 

লইয়। চতুর্তণ বিরেচন দ্রাবোর কাথের সহিত দিদ্ধ করিবে, 

তাহার পর তাহা ঘন হইয়। আসিলে ত্বৃতলহ মন্দিত গোধুমদুর্ণ 

তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; পরে শীতল হইলে মোদক প্রস্তত করিয়৷ 

বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। 

যুষ_-তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্যের রসে মুগ, মন্থর এরস্ৃতি 

দাইল ভাবন! দিয়! সৈদ্ধবলবণ ও ঘ্বতসহ একত্র যুষ পাক করিয়। 

পান করিলে বিরেচন হয়। 

পুটপাক-_-একগাছি আক ছুইখণ্ড করিয়া তেউড়ী পেষণ- 

পুর্ব্বক তদ্বার! ইক্ষুথণ্ডে প্রলেপ দিবে এবং গাস্তারীর পাত! 

জড়াইয়! কুশাদির রজ্জুদ্বারা তাহা! দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। অনস্তর 

পুটপাক বিধানাহুসারে তাহা পাক করিয়া পিত্তরোগীকে সেবন 

করিতে দিলে বিরেচন হয়। 

লেহ _ইঙ্ষুচিনি, বনযমানী, বংশলোচন, ভূঁইকুমড়া ও 

তেউড়ী এই পাঁচটা দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া স্বত ও মধুসহ 

মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিরেচন এবং তৃধা, দাহ ও 

জর নাশ হয়। 

ইক্ষুচিনি, মধু ও তেউড়ীচূরণ প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ এবং 

তেউড়ী চরের চতুর্থাংশ দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচুর্ণ মিলাইয়। 

কোমল প্রকৃতি ব্যক্তিদ্রিগকে বিরেচন্যার্থ লেবন করিতে দিবে। 

ইক্ষুচিনি ৮ তোল!, মধু ৪ তোল! ও তেউভীচর্ণ ১৬ তোলা, 

অন্সিতে একত্ত পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইয়।৷ সের 

করাইবে, ইহাতে বিরেচন হুইয়! পিত্ত নিঃসারিত হয়। 

তেউড়ী, বিস্তাড়ক, যবঙ্ষার, শুঁঠ ও পিপুল এই সকল চূর্ণ 

করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধুর লহিত লেহ ্রন্থত ইনি এই 

লেহ পান কৰিলে বিরেচক হয়। 

হরীতবী, গাস্তারী, আম্লকী, দাড়িম ও কুছ এই সর 
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দ্রব্যের কাখ এরগ)তলে সাতলাইচ। তাহাতে ছোলঙ্গ লেবু 
প্রভৃতির রস প্রক্ষেপ দিবে । ততৎপরে তাহা পাক করাত 

করিতে ঘন হইয়। অ.সিলে সুগন্ধের জন্ত তেজপত্র, দারচিনি ও 

ছোট এল।চি, তেউড়ীচুর্ণ মধু মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। 

্লেম্স গ্রধান ধাতুবিশিষ্ট সুকুমার গ্রকৃতি ব্যক্কিদ্রিগের পক্ষে ইহ! 

একটা উত্কৃই.বিএ্চেন। 

তেউডীঠুণ তিনভাগ একং হরীতকী, আমলকী, কহেড়া, 

যবক্গার, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের সমান অংশ চূর্ণ করিয়া 

উপযুও মাত্রায় লইয়। মধু ও ঘ্বতসহ লেহব কারকে কিংবা 
গুড়ের সঠিত মর্দন করিয়! গুটকা প্রস্বত করিবে । এই গুটিক! 

লেহ অথবা! সেবন করিলে কফবাতনগুল্স, প্লাহ। প্রহ্তি নানা 

প্রকার রোগ গ্রশমিত হয়। এই বিক্সেনে কোন প্রকার 

আনি হয় না। 

(বস্তাড়ক, ভেউড়ী, নীলীফল, কটুকী, মুখা, দুবালভা, চ, 

উন্দরযব, হবীতকী, আমল্পকী ও বহেড়া এই আল দ্রব্য ঢুর্ণ 

করিয়া ঘৃত মাংসের যুষ বা জলের সহিত সেবন করিলে রুক্ষ 

বাক্তিধিগের বিরেচন হয়। 

ত্বকৃবিবেচন -লোধূগাছের ছালের মধ্যবন্ধল পরিত্যাগ 

করিয়া বাহ্ত্বক্ চূর্ণ করিবে এবং উহা তিনভাগে বিভক্ত করিয়! 

হুইভাগ লে।ধছালের কাথদ্ধারা গালিয়া লইবে, অবশিষ্ট অংশ উত্ত 

কাথদ্বারা ভাব্ন! দিয়া, শুকাইয়া দিবে। শুকাইলে দশমুলের ক্কাথ 

দ্বারা ভাবন। দিয়া তেউড়ীর স্তায় প্রয়োগ করিবে। এই খক্ 

(বরেটন মেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। 

ফল-বিরেচন _হ্রীতকী অ।ঠিব্হীন নির্দোষ হরীতকী ফপ ও 

তেউড) প্রস্বোগের বিধানামুসারে প্রস্বোগ করিলে সক প্রকার 

রোগ বিছুরিত হয়। হ্রীতকী, বিড়ঙ্গ, সৈদ্ধৰ লবণ, শুঠ, 

তেউড়ী ও মরিছ গোমূরর সহ সেবন করিলে ধিরেচন হয়। 

হরীতকী!, দেবার, কুড়, সুপারি, সৈদ্ধৰ লবণ ও শুঠ গোমুঠের 

মহিত পেবন করিলে কিশেষরূপ বিরেছন হযু। 

নীলীকল, শুঠ, ও হরীতকী এই তিনটা দ্রব্য চুর্ণ করিয়া 

গুড়ের সহিত্ মিশাইয়া! সেবন করিবে, এবং পরে উষ্ণ জঙ্গপান 

অথবা পিগ্লল্যাদির কাথের সহিত হরীতকী! ঝাটিয়া মৈদ্ধব লবণ 

(মিশ্রিত করিয়া সেৰন কারলে তত্ক্ষণাত্ (বিরেছন হুহয়া থাকে। 

' ইক্ষুগুডু, শ্'ঠ বা সৈম্ধৰ লবণ সহযোগে হরীতক; সেবন করিলে 

বিরেচন হইয়। অস্ষিবদ্ধিত হয়। ইহ। বিশেষ উপকারক। 

পর সোদাল ফল বালুকারাশির মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া 

বৌদ্রে শুকাইয়া লইবে ত্বাহার পর তাহার মজ্জা জলে সিদ্ধ 

কবিয়। কিংবা খিলের ন্মা় পেষণ কইয়া তৈল ঝাহির করিৰে। এই । 

ইত দ্বাদশ বব য় ব(লকদিগঞে বিরেচনার্থ দেওয়! ঘাইতে পারে। 

৬. 

০ টি 

বিরেচন 
পা ৬১ টে স্্্ সপ বে এরর ০ ৩ ও ০ ০৮ পপ পপ সত শী রদ ই পলা পা এস ৫ রি ্ 

এরও তৈল-_কুড়, শুঠ, পিপুল, ও মরিচ এই সকল দ্রব্য 

চূর্ণ করিয়া এরগড তৈল মহিত সেবন করিবে এবং ততৎপরে 

উষ্ণজল পান করিবে। ইভাতে সম্কৃরূপ বিরেচন হইয়া বাযু 

ও কফ প্রশমিত তয়। দ্বিগুণ ভ্রিফলার কাথের সহিত কিংবা! 

ঢুগ্চ ঝা মাংস রসের সহিত এবগুতৈল পান করিগে সুচাক্ষ বিরেচন। 

হইয়া থাকে। এই বিরেচন বালক, বুদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও সুকুমার, 

প্রভৃতি ব্যাক্তিধিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। 

ক্ষীরবিরেচন-_তীক্ষ বিরেচন দ্রব্সমুহের মধো মনস!- 

সিজ্বের ক্ষীর অর্থাৎ আটাই সব্বশেষ্ঠ। কিন্তু অগ্ চিকিৎসক 

কর্তৃক এই ক্ষীর প্রযুক্ত হইলে বিষের গ্াঁয় প্রাণনাশক হয়। 

কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্তৃক ইহা উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হইলে 
নানা প্রকার ছঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। 

মহৎ পঞ্চমুপ, বৃহতী ও কণ্টকাঁরী, এই সকল দ্রব্যের পৃথক্ 

পৃথক কাথ করিয়া এ্রতপু তাঙ্জারেব উপর এক একটার কাথে 

সিজেক ক্ষীর শে'পন কবিবে এবং তাহার পর ক্কাজি, মন্ত ও 

ক্ররাদির সহিত সেবন কধিতে ধিরে! মনসাব আটার সঙ্গে 

তণুল দ্বার ষবাগু গ্রস্তত করিয়া অথবা মনসা ক্ষীরে গোপুম 

ভাবনা দিয়া লেহবৎ করিয়া! সেবন করতে দিবে, কিম্বা মনসা, 

ক্ষীর, বত ও ইক্ষুচিনি একত্র মিশাইয়া লেহবৎ সেবন করিবে) 
অথৰা পিপুলচূর্ণ, সৈদ্ধব লবণ, মনসাঁর আটায় ভাবন| দিয়া 

গুটিক' প্রস্ত্ত করিয়া সেবন করিলে সম্যক বিরেচন হয়। 

সাতলাঁ, শঙ্খিনী, দৃত্তী, তেউড়ী ও সৌদা'ল সপ্তাহ কাল মনসা- 

সিজের আটায় ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর উহা চূর্ণ কিয়া 

মাল্য বা বজ্কে ছড়াইয়া দিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে বা সেই চূর্ণ 
ভাবিত বস পরিধান করিলে মৃদুপ্রর্তি ব্যন্তিদিগেব সম্যক 

বিরেচন হইয়া থাকে । তেউডা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 

বিড়গ্গ, পিপুল, ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যের এতোকের চ্ণ 

অদ্ধতোলা যাত্রায় লইয়। উপযুক্ত পরিমাণে ঘ্বত ও মধুর সহ 

লেসন করিলে কিংবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তত করিয়া সেবন, 

করিলে পোষ্ঠ পবিষ্কত হইয়া থাকে । ইহা শ্রেষ্ঠ বিবেচক। 

এই বিরেচকসেবনে নানা গ্রকাঁর রোগ গ্রশমিত হয়। 

বিচক্ষণ চিকিৎমঘক এই সকল বিত্চেক উষধ ঘৃত, তৈল, 

দুগ্ধ, মস্ত, গোমুত্র ও রসাদির ঝা .অন্লাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত 

মিণাইয়া ভথবা তৎ্সমুদায়ে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে 

ৰিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে । কীর, রম, কক্ষ, কাথ ও চূর্ণ 

ভ্রমাক্ষয়ে এই সকল উত্তরোত্বর লঘু । (সুশ্রত সুত্রন্থাৎ ) 

চরক, বাঁতট প্রীত সকল বৈগ্ঠক গ্রন্থেই বিরেচন প্রণালী 

বিশেষরূপে ৰণিত হইয়াছে । বাহুল্য ভয়ে, তাহা লিখিক্ত 

হইল না| 



জে 
পল ক পা তা শীল 

বিরেচ্য তত্রি) বি-রিচ-যৎ। বিরেচনের যোগ্য, যাহাকে বিরেচন 

(জোলাপ বা দাঁস্ত ) দেওয়া যাইতে পারে। নিম্ললিধিত রোগী ; 

সমূহু বিরেচনের যোগ্য, অর্থাৎ যাহাদের গুল, অর্শ, বিস্ফোট, 

ব্যঙ্গ, কামলা, জীর্ণজর, উদর, গর (শরীর প্রবিষ্ট দুষিত বিষ 

* প্রভৃতি এড়াবিষ ), ছদ্ছি (বমি),প্রাহা, হলীমক, ধিদ্রধি, তিমির ও 
কাচ ( চক্ষুরোগদ্ধয় ) অভিষ্যন্দ ( চোঁক উঠা ), পাঁকাশয়ে বেদনা, 

যোনি ও শুক্রগত রোগ, কোষ্ঠগত ক্রিমি, ক্ষতরোগ, বাত রক্ত, 

উর্ধগ রক্তপিত্ত, মৃত্রাঘাত, কোষ্ঠবন্ধ, কুষ্ঠ, মেহ, অপটী, গ্রন্থি 

( গটেলা ), শ্লীপদ (গোদ ৯ উন্মাদ, কাশ, শ্বাস, হল্লাম ( উপ- র 
স্থিত বমনাবোর বা বিব্মিষ1), বিসর্প, স্তন্তাদোষ এবং উর্ধজক্ররোগ 

( যাহাব ক্ঠাবধি মস্তক পর্য্যন্ত স্থানের রোগ আছে ), তাহার! 

বিরেচ্য। সাধারণতঃ দিন্ত কিন্বা পিত্বোন্ধণ দোষে দুষিত ব্যক্তি 

বিরেচনীঘ। উহাদিগকে বিরেচন-প্রয়েগের প্রাণালী,__ক্ুরকোষ্ঠ ৷ 

রোনীদিগকে পূর্বের যথাযোগ্যন্ূপে স্নেহ ( বাহ ও আভ্যন্তরিক )। 

ও স্বেদ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি (পূর্বোক্ত কুষ্ঠ অবধি উদ্ধজব্র পধ্যন্ত ). 

রোঁগবিশিষ্টকে বমন গ্রয়োগ কবিয়া তাহাদের কোষ্ঠ মুছু অবস্থায় । 

আনিয়া ও আমাশয় শোধন করিরা পবে উহািগকে বিরেচন | 

গ্রয়োগ করিতে হইবে। কোষ্ঠ বন্ৃপিন্ত ও মৃদু হইলে দুগ্ষের ৃ 

দ্বাব! বিরেচিত করা যায়। বায়প্রধান ক্রুরকোষ্ঠে গামা ত্রিবুৎ | 

( তেউড়ী ) ব্যবহার্য । কোষ্ঠে পিত্তাধিক্য বুঝিলে ছঞ্চ, ডাবের ূ 

ৃ 
। 
| 
[ 

জল, মিষ্রীব জল প্রত্ৃতি মধুর দ্রব্য যোগে, কফাঁপিক্যে,_আদা 

গ্রভৃতি কটু (ঝাল) দ্রব্য সহযোগে এবং বাতাধিক্য,_ এরও 

তৈল, গরমজল ও সৈম্ধব বা বিটভাবণ যোগে অথবা! বিবেচক 

দ্রব্যের উঞ্ণ কাথের সহিত এরগুতৈল প্রস্থতি স্নেহ ও উল্ক 

লবণ যোগে বিরেচন দিতে হয়। বিরেক অপ্রবৃত্ত হইলে অথাৎ | 

জোলাপ না খুপিলে উদ্ণাণু পান করাইবে এবং এ রোগীর: 

উদরে পুরাতন ঘ্বত বা এবগুতৈপাদি মদ্দনপুর্বক কোন সহিষুঃ। 

ব্যক্কির হস্ত মু সন্তপ্ত করিয়া তাহাতে তে দিবে। বিবেক 

অল্প প্রবৃত্ত হলে সেই দিন অগ্লাহার কিয়া পরদিন আবার 

বিরেচন পান করিবে। যে ব্যক্তির কোষ্ঠ মসমাক্ শিগ্চ তিনি; 

দ্রশাহের পর পুনর্বার স্নেহখেদে সংস্কত-শরীর হইয়! সম্যক্রূপ ূ 

বিচারপূর্ববক যথোগবুক্ত বিরেচন সেখশ করিবেন। বিরেচনেব | 

অসম্যক্ যোগ হলে হৃদয় ও কুক্ষির অশ্তদ্ধি, শ্রেপ্স পিত্বের 

উৎক্লেশ, কু, বিদাহ্, গীড়া, গীনস ও বাযুরোধ এবং বিষ্টা | 

রৌধ হয়। ইহাদের বৈপরীত্য হইলে অর্থাৎ দয়, কুক্ষি 

প্রনতির শুদ্ধিত! জন্মিলে তাহাকে সম্যকযোগ বলে। অতিরিক্ত 

হইলে বিষ্ঠা, পিত্ব, কফ ও বাদু যথাক্রমে নিঃসৃত হওয়াতে শেখে 

জলন্রাব হয়। নে জলে শ্ররেন্বা কিংবা পিত্ত থাকে না, তাহ! 

শেত, রুঝ্* বা গীতরক্ত বর্ণ কিংবা মাংস ধোরা জল (কংবা মেদের 

বিরেচ্য 

ম্যায় বর্ণযুক্ত হয়, মলম্বার ( চলিত কথ! 

হালিশ ) বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং তৃষ্ণা, ভ্রম, নেত্র প্রবেশন 

(চোখ বসে যাওয়া), দেছের ক্ষীণতা বা হুর্ধল বোধ, দাহ, 

কঠশোষ ও অন্ধকারে প্রবিষ্টের হায় বোধ হয়। আর ঘোরতর 

বাযুরোগসকল উৎপন্ন হয়। বিরেচক ওঁধণ এইন্প পরিমাণে 

সেবন করিতে হইবে যে, রেণীর অবস্থানুসারে দশ, কুড়ি বা রিশ 

বারের বেশী দাস্ত না হয়, অথচ শেষবারে কফ নিঃস্যত হয়। 

যাহাদিগকে বমন-ক্রিয়ার পর বিরেচক প্রমোগ কগিতে হইবে, 

তাহাদিগকে পুনরায় স্নেহ ও স্বেদধুক্ত করিয়া শ্শেক্সার সময় 
(পূর্বাহ্ণ বা! পূর্বরাত্রি ) অতীত হইলে কোষ্ঠের অবস্থা বুঝিয়া 

উপদুক্ত প্রকারে সম্যক বিবেচিত কলিবে। যে ছুর্বল ও ব- 

দোষব্যপ্রি দোষপাক হইলে স্বরংই বিবেচিত হয়, তাহাকে 

পলত। শাক বাঁ করলা পাতা ঝোল এড়তি মলনিঃমার? 

ভোজ্য সহকারে [বিরেচন দিবে । ছুর্বণ, বমনাদি দ্বারা শোধি 5, 

অঙ্নদোষ, কৃশ ও মজ্ঞাঙকোষ্টবাক্তি মুদু ও অন্ন গুধধ পান 

করিবে । বরং সেই ওষধ বাব বার পান কখা ভাল, কেণণা 

বহুপরিমীণে তীক্ষ ওষধ পান করিলে তাহা উহাদের গঞ্গে 

সংশয়াবহ হইতে পর । অল্প ওঁষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ কবা 

হইলে তাহা স্থানান্তণগামী বহু দেবকে অল্পে অল্পে বাহির কগে। 
দুর্বলের নেই সকল দৌষকে মৃদ্দ্রব্যসমুহ দ্বারা অল্পে অল্পে 

সংশনন করিবে। এসকল দোষ নিঃস্যত না হইলে উহাকে 

চিরদিন ক্লেশ দেয়, অথবা বধ করে। মন্দাগিক্ুরকোষ্ঠব্যকিকে 

যথাক্রমে ক্ষার ও লবণযুক্ত ঘৃতযোগে দীশ্বাপ্রি ও কফবাতহাণ 

করিয়া শোধন করিবে। রুক্ষ, অতিশয় বায়ুমুক্ত, ক্রুথকোষ্ঠ, 

ব্যায়ামশীল ও দীপ্বাগ্রিদিগকে বিরেচক ওঁষধ প্রয়োগ করিপে 

তাহারা তাহ! পরিপাক করিয়া ফেলে, এলজন্ত তাহাদিগকে পুর 

বপ্তি প্রয়োগ * করিয়া পরবে স্িগ্ধ বিরেচন ( এরগুতৈলাদি ) 

দিবে। অথবা তীক্ষ ফলবঞ্ি 1 যোগে প্রথমে কিঞিৎ মল বাঠিব 

করিয়া পরে স্সিপ্ধ বিরেচন দিবে । কেননা উহা (এরগুতৈগাদি ) 

প্রবৃত্ত মূলকে অনায়াসে বাহির করে।  বিষান্ত অহিঘাত 

( আঘাত প্রাপ্ত) এবং পীড়কা কুষ্ঠ, শোথ, বিসর্প, পাঠ, কামণ। 

ও গ্রমেহগীড়িত ব্যঞ্িদিগকে ঈষৎ ম্লিগ্ধ করিয়। বিরেচন দিবে 

অর্থাৎ পরী স্ল বিষাদি পীরড়িতদিগকে রুক্ষ অবস্থায় স্েহবিরেক 

+ পিচ.কারি দ্বার! মলদ্বার দিয়। তরল বিরেচকাদ উধধ প্রয়াগ কাক 

বন্তিপ্রয্োগ ঘলে। এখানে অগ্রে বস্তি গ্রয়োগের তাংপব) এই যে, উই। পাক- 

স্থলীর পাচকাগ্রির সছিত মংযুক্ত না হইতে পারায় পরিপাক হইতে পারিবে না। 

1 বকুল ব| জরপালের বীজ প্রভাত বিরেচক ফল উত্তমকপে পোষ 

কবিয়। বর্তির (পলিতার) ম্যায় প্রস্তুত করিতে হয়, ববস্তি মারে প্রবেশ 

করাইলে বৃহ্নতস্থ মলের অনেকটা! নির্গম হয়। 



যৌগে শোধন করিবে। আর অতি ক্ষিগ্রদিগকে অর্থাৎ 

যাহাদিগকে অতিশয় গ্গেহ প্রয়োগ কর! হইয়াছে, তাহাদিগকে 

রুক্ষবিরেক ( তৈলাক্ত পদার্থহীন বিরেচক দ্রব্য ) হ্বারা শোধন 

করিবে। ক্ষারাদি দ্বারা বস্ত্রের মল ক্ষালিত হইলে সে যেমন 

পরিশুদ্ধ হয়, এরূপ গ্রেহস্বেদযোগে বিরেচনবমনাদি পঞ্চকর্মদ্ধার! 

দেহের মল (.বাতপিত্তাদিদোষ ) উৎকিষ্ট হইয়া দেহকে শোধিত 

করে বলিয়! উহাদিগকে ( বিরেচনাদিকে ) শোধন বা সংশোধন 

বলে। স্নেহ ও স্বেদ বিরেচনাদি কাধ্যের সহায়, উহা! অভ্যাস 

ন| করিকা সংশৌধন দ্রব্য সেবন করিলে, বিন! ন্েহসংযোগে 

শু কাঠাদি আনত করিতে গেলে সে যেরূপ বিদীর্ঘ হয়, এ 

সংশোধন-সেবীকেও তজ্জপে বিদীর্ণ হইতে হয়। 

[ ৭০৮ ] 

শসংশোধনাভ্রবিশাব-স্নেহযোজনলঙ্যনৈঃ। 

বিরোচনস্ত 

যাত্যনির্মনতাং তন্মাৎ ক্রমং পেয়াদিমা চরে ॥” 

বিরেচক ওষধ ব্যবহারের পর যদি দাস্ত না হয় বা.2ওষধ 

পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়, তবে অক্ষীণ ব্যক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন 
লঙ্ঘন দিতে হইবে ) কেন না তাহা হইজ্জল পীতৌষধ ব্যক্তির, 
উৎক্লেশ (উপস্থিত বমনরোধ ) জন্ত এবং ধর্ম ও বিরেচন 

ওঁধধের রুত্ধতাবশতঃ কোন রকম পীড়িত হইতে হয় না। 

মগ্পায়ী এবং বাঁতপিতীধিক্য ব্যক্তির পেয়ািপান হিতকর নহে, 

তাহাদিগকে তর্পণার্দিক্রম * ব্যবহার করা কর্তব্য । 

(বাগ ভটন্থণ স্থা” ১৮অ) [ বিশ্থৃত বিবরণ বিরেচন শব্দে ভ্রষ্টব্য। ] 

বিরেপস্ (অর) সমূহক্ষতিজনক | ( উজ্দ্বল 81১৮৯) 

বিরেফ (ব্রি) ১ রেফশুন্ত । (পুং)২ নদমাত্র। 

বিরেভিত (তি) বি-রেভ-জ। শৰ্দিত। 

বিরোৌক (কী) বি-রুচ-ঘঞ৬ কুত্বম। ১ ছিদ্র। 

“নাসাবিরোক্ষপবনোন্নমিতং তনীয়ে! 

রোমাঞ্চতামিব জগাম রজঃ পৃথিব্যাঃ।” (মাঘ ৫1৫৪) 

(পুং) ২ সু্যকিরণ। ৩ দীপ্ডরি। 

"সং দূতো অগ্যোৌহ্যসো বিরোকে |” (খক্ ৩1৫1২) 

“উস বিরোকে বিরোচনে প্রাতঃকালে' (সায়ণ ) 

৪ চন্ত্র। (হেম)৫বিষুণ। (ভারত) 

বিরোকিন্ (ব্বি)কিরণবিশি্। 

“বিরোকিণঃ সু্যস্তেব রশ্ময়ঃ” (ধক ৫1৫৫1৩) 

বিরোচন (পুং) বিশেষেণ রোচতে ইতি বি-রুচযুচ, (অনুদাত্বে- 

তশ্চ হলাদেঃ | পা ৩২১৪৯ ) ১ স্ুর্য্য। 

"দিবাকরঃ সপ্তসপ্তিধ্ধীমকেশী বিরোচনঃ1* (ভারত ৩৩৬০) 

২ নুর্য্যকিরপ। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ অগ্ি। ৫ চন্্র। ৬ বিষু। 

৭ রোহিতকবৃক্ষ । ৮ স্োনাকভেদ। ৯ ধৃতকরঞ্জ। ১০ গ্রহলাদের 

পুত্র, বঙ্গির পিতা] | (মহাভারত ১।৬৫।১৯) (ত্রি) ১১ দীপ্রিশালী। 

“তেজসাভ্যধিকৌ নুধ্যাৎ্খ সর্বলে কবিরোচনাৎ।” 

(মহাভারত ১২।৩৪৩,৩৪ ) 

উক্ত নিয়মান্ুদারে সম্যক বিরিক্ত হইলে রোগী রক্তশাল্যাদি- 

কৃত পেয়াদি নিয়োক্ত ক্রম অনুসারে ভোজন করিবে। ক্রম 

এই,__ প্রধান মাত্রার শোধনে অর্থাৎ যে বিরেচকে ৩* বার 

দাস্ত হইবে তাহাতে, প্রথমদিন অন্নকালে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ও 

রাত্রি এই ছুই সময়ে ছুইবার ও দ্বিতীয়দিন মধ্যান্ছে একবার 

এই তিনবার পেয়া, দ্বিতীয় দিন রাত্রে ও তৃতীয় দিন ছুইবেলা 

এই তিনবার বিলেপী, এইরূপ ক্রম অনুসারে অরুতযুষ ( স্নেহ ও 

লবণঝাঁলবর্জিত মুদগাদির যুষ ) তিনবেলা ও কৃতযুষ তিনবেলা 

এবং মাংসযুষ তিনবেলা সর্ব্তদ্ধ ১৫ বেলা সেবন করিয়া 

ষোঁড়শান্নকালে অর্থাৎ অষ্টমদিনরাত্রে শ্বাভাবিক ভোজন 

করিবে। এইক্প পেয়াদিক্রমের তাৎপর্য এই যে, অত্যতি- 

লঘুতম হইতে আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে পর পর গুরুল্পব্য 

ব্যবহার করিলে, অণুমাত্ত ( একটা ন্কলিঙ্গ বা ফুলিমাত্র) অগ্নি 

যেমন শুষ্ধ তৃণসংযোগে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালে বন- 

পর্বতাদি পর্য্যস্ত দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সংশোধিত ব্যক্তির 

অন্তরমিও প্রথমে পেয়াদি লঘুপথ্য সংযোগে ক্রমে ক্রমে সন্ধুক্ষিত 

হইয়া কালে তন্রপ পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য পর্যন্ত পরিপাক 

করিতে পারে। মধ্যম (২০ বার) ও হীন (১* বার) মাত্রায় 

ধাহাদের দাস্ত হইয়াছে, তাহারা! পেয়া, বিলেপী, অকৃতযুষ, 

কৃতযুষ ও মাংসরস যথাক্রমে ছুই বেল! ও এক বেলা এইরূপ বিরোচনম্থত (পুং) বষিরাল্স। 

ক্রমানুসারে সেবন করিয়। মধ্যমমাত্রাসেবী ষষ্ঠদিন মধ্যানে, (| 

আর হীনমাত্রাসেবী তৃতীয় দিন রাত্রে খাভাবিক ভোজন 77777777777 

করিবে। মাত্রাভেদে পৃথক ব্যবস্থার তাৎপধ্য এই যে, * তর্পণ, মন্থ গ্রভৃতি। ইহাদের প্রস্ততপ্রপালী, তর, হুগ্রব্ছছানিত 

বিরেচকদ্রব্যের পর পর মাত্রাধিক্য রশতঃ যাহার অল্সি যে খৈচূর্ণ ৪ তোলা, পদ্ষদাড়িমের রদ ৩২ তোলা, ত্রাক্ষারস ৪ তোলা, জল /২ 

পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে মেই পরিমিত কাল-পর্যাস্ত | 20১ ০০577885571 
তে হয়। উক্তরূপ খৈচুর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়| পীতল জলঘারা এক্সপড়াবে পরব করিষে 

পেয়ার পথ্য হয়। কারণ সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, | যে,যেন অত্যন্ত পাঁতলাও ন| হয় অত্যন্ত ঘনও মা! হয়। তাহা' হইলেই মন্থ 

প্রস্তুত কর! হইধে। ইহাতে খন্জুর ওত্র।ঙ্ষারস দিয়! মধুয় করিতে হুয়। 

তর্পণ হইতে মন্তু গরু। 

নেহযোগ ও* জজ্ঘনবপতঃ অগ্নির মন্দতা হইলে পেয়াদিক্রম 

ভাচরণীয়। , 



বিরোধ 
সপ 

বিরোঁচনা স্ত্রী) বিরোচন-টাঁপ,। ১ স্কন্দমমাতিভেদ। (ভারত শল্য") 
২ বিরজের মাতা । 

বিরোঁচিষুঃ (রি) পরপ্রকাশক। 
“বায়োরপি বিকুর্বাণাছিরোচিষু। তমোনুদ্ং |” (মন্থু ১৭৭) 

বিরোদ্ধব্য (তরি) বিরোধযোগ্য। 
"বিরোদ্ধব্যং ন চাম্মপক্ষ্যেণ শ্ুতশর্মণা” ( কথাসরিৎ ৪৫1১৩৪ ) 

বিরোদ্ধ, (ত্রি) ১ বিরুদ্ধকাধ্যকারী। (পুং)২ কপ্পুর। 

বিরোধ ( পুং) বি-রুধ-ঘঞ.। ১ শক্রতা। পধ্যায়--বৈরঃ 

বিদ্বেষ, দ্বেষ, দ্বেষণ, অন্ুশয়, সমুচ্ছ য়, পর্ধযবস্থা, বিরোধন। 
বিরোধ নাশবীজ নকল প্রকার উপদ্রবের কারণ। 

"“অবিরোধে! ভবান্ধৌ চ সর্বমক্গলমঙ্গলম্। 

বিরোধে! নাশবীজঞ্চ সর্বোপদ্রবকারণম্ ॥” (গণেশখ" ২৯অ?) 
২ বিপ্রতিপত্তি, ব্যাঘাত, অনহভাব । (ন্ঠায়স্ত্রভাষ্যে বাৎ্স্যায়ন) 

৩ যুদ্ধবিগ্রহ। ৪ ব্যসনপ্রাপ্তি। ৫ অনৈক্য।। ৬ বিপরীতার্থ। 
*শ্রুতিস্থতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী |” (প্রয়োগপাণ ) 
৭নাশ। 

*্যন্্ং প্রণবিরোধেন কীত্তিমিচ্ছতি শাঙ্বতীম্ ।” 

(মহাভারত ৩৩০৩) 

৮ নাটকোক্ত প্রতিমুখাঙ্গের অন্ততম, বর্ণনাকালে বিপদ- 

প্রাপ্তির আভাপ প্রতীয়মান হইলে তাহাকে বিরোধ বলে। 

যেমন "আমি অবিষৃশ্তকারিতা প্রযুক্ত অন্ধের ্তার নিশ্চস্সই জলস্ত 
অনলে পদক্ষেপ করিয়াছি ।” ( চওকৌশিক ) 

"বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পযুগপাসনম্।” 
( সাহিত্যদর্পণ ৬৩৫১, ৩৫৯) 

৯ অলঙ্কারবিশেষ। 

“জাতিশ্চতুভিজাত্যাগ্ঘৈ গুণো গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ | 

ক্রিয়াক্রিয়াদ্রব্যাভাং যদ্দ ব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ। 

বিরুদ্ধমিব ভাঁসেত বিরোধোহসৌ দশাকৃতিঃ ॥” 
( সাহিত্যদর্পণ ১০৭১৮ ) 

জাতি-গোত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি ; গুণ কৃষ্ণ, শুর্লাদি) ক্রিয়া 

পাকাদি) দ্রব্যবস্ত, জাতি, জাত্যাদি (জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও 

দ্রব্য ) চারিটার সহিত, গুণ, গুণাদি ( গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য) এই 

তিনটার সহিত, ক্রিয়া, ক্রিয়াদি (ক্রিয় ও দ্রব্য) ছুইটার এবং 

দ্রবাদ্রবোর সহিত পরম্পর এই দশপ্রকারে আপাততঃ বিরুদ্ধভাব 

পরিলক্ষিত হইলে তাহাকে বিরোধালঙ্কার বলে। যথাঞ্রমে 

উদ্দাহরণ,_-“তোমার বিরহে ইহার ( সথীর ) নিকট মলয়ানিল” 

দাবানল, চন্সরকিরণ অত্যুষ্ণ ভ্রমরবঙ্কার দারুণ হৃদয়বিদারক 

এবং নলিনীদল নিদাঘ হৃর্যের স্যার বোধ হইতেছে।” এখানে 

নিত্যানেকদমবেতত্বং জাতিতং, অনেকের সমবায়ই জাতি, 

“বা ১৭৮ 

[ ৭০৯ ] বিরোধক্রিয়া 
পি 

কেননা মলয়পবন প্রভৃতি অনেকের সমবায় (মিলন ) হুইয়াছে। 

উহাদের আবার দাবানল (জাতি), উষ্ণ ( গুণ ), হৃদভেদন 
(ক্রিয়। ) এবং স্ু্ধ্য (দ্রবা), এই চারি গ্রকারের সহিত আপাততঃ 

বিরোধভাব দেখাইতেছে অর্থাৎ লোকে শুনিলে আপাততঃ 

বোধ করিবে ষে ইহা কখনই হইতে পাঁরে না, কেনন। ইহার! 

বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহা সত্যও বটে ; তবে বিবহিণীর নিকট এ সকল 

জাতির গুণক্রিয়াদি প্র আকারে বোধ হয় বলিয়াই ইহার 

সমাধান। গুণের সহিত গুণাদির,_*হে মহারাজ ! আপনি 

রাজা বিছ্বমানে, নিয়তমুষল ব্যবহারে দ্বিজপত্বীদিগের কঠিন 

কড়াপড়া৷ হস্তসমূহ যারপর নাই কোমলতাগ্রা্ধ হই- 
য়াছে।” এখানে রাজার দানশক্তির প্রতি শ্লেষ করিয়া! বলা হইল 

যে, আপনার দানশক্তি প্রভাবেই ত্রাঙ্মণধিগের এই কষ্টকর বৃত্তি 

অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আর এখানে কাঠিন্তগুণের 

সহিত কোমলতার আপাততঃ বিরোধ বোধ হইতেছে । কিন্ত 

পালনীয়ের প্রতি শ্ররূপ দানশক্তি দেখাইলে উহ! সমাহিত 

হইতে পারে। গুণের সহিত ক্রিয়াব,_-”হে ভগবন্! আপনি 
অজ (জন্মরহিত ) হইয়া আপনার জন্মগ্রহণ এবং নিদ্রিত 

(নির্লেপ) হইয়া জাগরূক, আপনার এই যাথার্থ্য কে জানিবে ?* 
এই বর্ণনায় জন্মরহিতের জন্মগ্রহণ ও নিদ্রিতেব জাগ্রতত্বই 

আপাততঃ পরস্পর অনত্বা্দিগুণের সহিত জন্মগ্রহণাদিক্রিয়ার 

বিরোধ। তবে ভগবানের প্রভাবাতিশয়িত্ব দ্বারাই ইহার 

সমাধান। গুণেব সহিত দ্রব্যের-কাস্তাঙ্কগত হইতে না 

পারায় সেই হবিণাক্ষীর নিকট পূর্ণ নিশাকরকে দারুণ বিষজালার 

উৎপাদক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । এখানে সোম শৌতল) 

গুণবিশিষ্ট দ্রব্যবাচী চন্দ্রের বিষজ্বালার উৎপাদকত্ব আপাতবিরুদ্ধ 

বটে, কিন্ত বিরহিগীর নিকট এ্ররূপ বোধ হয় বলিয়া উহার 

সমাধান। ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার,--“সেই মদবিহ্বলনয়না 

কামিনীর অতিত্বপ্তিকর, মন£সঙ্কল্লাতীত রূপমাধুরী সন্দর্শনে 

আমার হৃদয় যার পর নাই উল্লামিত ও সস্তাপিত হইতেছে ।” 

এখাঁনে উল্লাস ও সন্তাপ এই উভয়ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ 

আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া! বোধ হইতেছে; কিন্তু গ্ররুতপক্ষে 

কামিনীর নয়নানন্দকর মদনোদ্দীপক রূপবিলোকনে সাতিশয় 

প্রীতি এবং তাহার (এ নারীর) অপ্রাণ্রিহেতু মদনতাপ, এই 

উভয় ক্রিয়াই একদ| পরিলক্ষিত হইতেছে । নি 

বিরোধক ( ব্রি) বিবোধকারী, শক্র। 

পগৃহস্থাশ্রমিণস্তচ্চ যঙ্ঞকণ্মবিবোধকম্” (ভারত ) 

বিরোঁধকৃৎ (তরি) ১ বিরোধকারী। 

(পুং) যষ্টিসংবসরের অন্তর্গত 9৫ শ বর্ষ। 

বিরোধক্রিয়া (স্ত্রী) ১ শক্রতা। 



বিরোধোপমা 

বিরোধন (ক্লী) বি-রুধ-ল্যুটু। ১ বিরোধ । 

"ঈদৃক্পাঁপফলং পুর মাতাপিত্রোধিরোধনম্।” 
( কথাসরিৎসা” ৫৬১৫৯ ) 

২ নাশ, বিনাশ । 
“নির্দছেদরপি শক্রস্ত হ্যতিং ধর্মবিরোধনাৎ” ( রামায়ণ ২৩১২৯) 

৩ নাটকোক্ত বিমরাঙ্গভেদ | 

“শক্িঃ প্রসঙ্গঃ থেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনম্।” 

(সাহিত্যদর্পণ ৬৩৭৮ ) 

শকা্যাত্যয়োপগমনং বিরোধনমিতি স্মৃতম্” 
কোন কারণ বশতঃ কাধ্যধবংসের উপক্রম হইলে তাহাকে 

বিরোধন বলে। যেমন কুরুযুন্ধ্গয়ের অল্লাবশেষে অর্থাৎ 

ছুর্য্যোধনবদ মার অবশেষে, *অগ্ই যদি দৃর্যোধনবধে সমর্থ না 

হই, তৰে অগ্মি প্রবিষ্ট হইব।” ভীমের এই উক্তিদ্বারা কার্ধ্য- 

ধরংসেব উপক্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে; কেনন! এ উক্তিতে 
যুধিষ্টিরাদির মনে হইল, এই কার্যে ভীমের মরণ হইলে 
আমার্দিগকেও তদবস্থায় মরিতে হইবে, অতএব যুদ্ধজয় হইল না। 
এানে এইটাই কাধ্যধ্বংসের উপক্রম বা বিরোধন । 

বিরোধভাক্ (তরি) বিরোধী। 

বিরোধবত (তরি) বিরোধশীল, বিরুদ্ধ। 
বিরোঁধাচরণ (ক্লী ) শক্রতাচরণ। প্রতিকূলাচরণ। 
বিরোধাভাঁস (পুং ) অলঙ্কারভেদ। | বিরোধ দেখ ] 

(বিরোধিতা (জী) ১ শত্রতা, বিরোধের ভাব। ২ নক্ষত্রের 

প্রতিকূলদৃষ্টি। 

বিরোধিত্ব (ক্লী) বিরোধিতা, শত্রতা । 

বিরোধিন্ (ত্রি) বিরুধ-ণিনি। ১ বিরোধকারী, 
২ প্রতিকূল। ( পুং) ৩ বাহম্পত্যসংবৎসরের ২৫শ বর্ষ । 

বিরোধিনী ভ্ত্রী) বি-রুধ-ণিনি ভীপ,। বিরোধকারিকা । 
২ হুঃসহের কন্ত1।। ( মার্ক” পু" ৫১৫) 

বিরোধোক্তি (স্ত্রী) পরস্পর বচনবিরোধী বচন। পর্যায় 

বিপ্রলাপ, বিরোধবাক্, ক্রোধোক্তি, প্রলাপ। 

বিরোধোপম। (ত্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। পরম্পর বিরোধি 

পদার্থের সহিত কাহার উপম। করিলে তথায় বিরোধোপমালঙ্কার 

হয়। যেমন,_-”তোমার মুখ শারদীয় পুর্ণচন্ত্র ও পদ্মলদৃশ” 
, এইন্ধপ ঝ'ললে, একদা বিরোধী পদার্থন্বয়ের সহিত মুখের উপম! 

করা হয়; কেননা [হিমকরকরসংস্পর্শে পদ্মিনী নিমীলিতা 

হন বলিয়া] কবিগণ প্র উভয়কে পরম্পর পরম্পরের 
বিবোধী বলেন । 

"শতপত্রং শরচ্ভ্ত্ত্বদাননমিতি ব্রয়ম্। 

গরস্পর্বিরোধীতি সা বিরোধোপমা মতা ॥” (কাব্যাদর্শ ২1৩৩) 
€ 

শত্রু । 

7 ৭১৭ ] বিলগ্ন 

বিরোধ্য (তরি) বিরোধ-যৎ। বিরোধের যোগ্য । 

বিরোপণ €ত্রি) আরোপণ। লেপন। 

প্রণবিরোপণমিঙুদীনাং” ( শকুস্তল। ) 

বিরোধ (তরি) ১ রোষবিশিষ্ট। বিগতো। রোষো যন্ত বহত্রী” 

২ রোষশূন্ত । ৩ কণ্টকরহিত। ( মহাভারত ) 

বিরোহ (পুং) ১ লতাদির প্ররোহ। ২ একস্থান হইতে অন্ত- 
স্থানে লইয়! গিয়া রোপণ। 

বিরোহণ ক্রৌ) ১ বিরোপণ, একস্থান হইতে অন্তস্থানে রোপণ ॥ 
বিরোহিত (ক্রি) ১ রোহিতবিশিষ্ট। ২ খভেদ। 

বিরোহিন্ (ত্রি) ৯ রোপণকারী। ২ রোপণসীল। 
বিল, স্ততি। তুদা, পর” লক” সেট । আচ্ছাদন । লট বিলতি। 

বিল (্রী)বিল-ক। ১ছিদ্র। ২ গুহা। 
.প্ঞজিতসিংহভয়। নাগ! যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ | 

যক্ষাঃ কিংপুকষাঃ শৌর! যৌধিতো! বনদেবতা$ ॥” 
( কুমার ৬৩৯ ) 

( পুং) ৩ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। ৪ বেতসলত]। 
(দেশজ ) ৫ জলাভূমি । 

বিলকারিন্ €পুং) বিলং করোতীতি ক-ণিনি। 
(ত্রি)২ গর্ভকারী। 

বিলক্ষ (তরি) বিশেষে 

বিশ্ময়ান্বিত । 

দইত্যুত্তধা সবিলক্ষং তং বৈ্যং শুদ্রানপোহব্রবীৎ্ |” 
( কথাসরিৎসা” ৩৯১৫ ) 

বিলক্ষণ (ক্লী)বিগতং লক্ষণং আলোচনং যন্ত। ১ হেতুশূন্ত 
আস্থা। ২ নিশ্রয়োজন স্থিতি। 

“বিলক্ষণং মতং স্থানং যন্তবেন্নিশ্রয়োজনম্* (ভাগুরি ) 
(ব্রি) বিভিন্নং লক্ষণং যস্ত। ওভিন্ন। 

"অস্মাৎ পৃথগিদং নেতি গ্রতীতিহি বিলক্ষণা |” ভোষাপরিচ্ছেদ) 
৪ বিশিষ্টং লক্ষণং যন্তাঃ। বিশেষ লক্ষণযুক্ত । 
*অশোৌচান্তা দ্িতীয়েহহি শয্যাং দর্চাত্বিলক্ষণাম্।” (মতস্তপু*) 

বিলক্ষণতা (ভ্ত্রী) বিশেষত্ব। | 
বিলক্ষণত্ব (কী) বিশেষত্ব। 

বিলক্ষণা (স্ত্রী) শ্রান্ধকর্মে দানভেদ। 
বিলক্ষ্য (ত্রি)বিলক্ষ। [ বিলক্ষ দেখ।] 
বিলগ্ন (ব্রি) বি-লস্জ২অচং। ১ সংলগ্ন । (লী) মধ্য।, 

মধ্যোহবলগ্রং বিলগ্নং মধ্যমোহথ কটঃ কটিঃ |” ( হেষ ). 

৩ জন্মলগন। 

"গোচরে বা বিলগ্নে বা যে এহ রিষ্টসুচকাঃ। রঃ 
প্রজয়েতান প্রযত্বেন পঙ্জিতাঃ স্থ্যঃ শুভাবহাঃ ॥* (সংক্কারতবধৃত) 

১ মুষিক। 

লক্ষয়তীতি বি-লক্ষ-পচা্চচ.। 



৪ মেষাদিলগ্রমাত্র। 

“বিলগ্ং ন স্ত্িয়াং মন্ে ত্রিষু স্তাল্লগ্রমাত্রকে 1” ( মেদিনী ) 
বিলগ্রাঁম, প্রাচীন নগরভেদ। 

বিলঙ্ঘন (ক্লী) বি-লঙ্ঘ-নুট,। ১ লঙ্ঘন, পার হওন। 
“সাগরম্ত বিলজ্ঘনং* (মহাভারত বনপণ ) 

২ লঙ্ঘন করা, কথ! না শুনা । ৩ উপবাস। 

"সা মে বিলজ্বনং দগ্যাৎ” ( সুরত ) 

বিলউ্ঘন। (ত্ত্রী) ১ খণ্ডন, বাধা দুরীকরণ। ২ লঙ্ঘন। 

বিলজ্যিন, (ত্রি ) উল্নজ্ঘনকারী, নিয়মলজ্বনকারী। 
বিলউঘ্য (ত্রি) বি-লজ্য-যৎ। ১ অলঙ্ঘা, যাহা লঙ্ঘন করা যায় 

না। ২ লজ্ঘনযোগ্য। 

বিলঙ্ঘ্যতা (স্ত্রী) বিলজ্ঘন্ত ভাবঃ তল্টাঁপ্। 
অযোগ্যতা | 

বিলজ্ত (ব্রি) বি-লজ্জ-অচু। নির্লজ্জ, লঙ্জারহিত। 
“নদতি কচিছুতৎকগ্ঠো৷ বিলজ্জো! বৃত্যতি কচিৎ।” (ভাগণ ৭818) 

বিলতুরি, আলসামদেশ এসিদ্ধ মতস্তবিশেষ। 

বিলপন (ক্লী) বি-লপ-ল্যুট । ১ বিলাপ। 

কথা বলা। 

বিলব্ধি (জী )বি-লভ-স্তি। জ্ঞানিভেদ। 

বিলম্ব (পুং ) বি-লম্ব-ঘঞ্। ১ গৌণ, দেরী। 

“বিলম্বো নৈব কর্তব্য ন চ বিদ্বং সমাচরেৎ।” € দেবীপু* ) 

২ লম্বন। ৩ প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসবাস্তর্গত ৩২শ বর্ষ। 

“অর্থো ভবতিসামান্তো! বিলম্বে তু ভয়ং মহৎ।” 

( জ্যোতিস্তত্বধৃত ভবিষ্য ) 

বিলম্বক পেং) ১ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা) ২ অজীর্ণরোগভেদ । 
(ব্রি) বিলম্ব-স্বার্থেকন্। বিলম্ব, গৌণ । 

বিলম্বন ( ক্লী) বি-লঘ-লুট,। গৌণ, অশীন্ব। 
«“আগচ্ছ ত্বরিতং কৃষ্ণ ন তে কার্ধ্যং বিলম্বনম্।” (হরিবংশ ৪১1২২) 

বিলম্বসৌপর্ণ (ক্লী) সামভেদ। ( পঞ্চবিংশত্রা” ) 
বিলম্ঘিকা (ত্রী) বিস্চিকাবোগভেদ । এই রোগে কফ এবং 

বাষুকর্তৃক আহারীয় সামগ্রী অত্যন্ত দুষিত হইয়াও তাহা পরিপাক 

হয় ন| এবং উদ্ বা অধোদ্দিকে গমন করে না অর্থাৎ বমি বা 

দাণ্ত হইয়! নির্গতও হয় ন1, সুতরাং ক্রমে উদর অত্যধিক স্ফীত 

হয়, অবশেষে রোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটে । এই জন্য আযুর্বেদা- 

চাঁধ্যগণ ইহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বা চিকিৎসাতীত বলিয়! 

নির্দেশ করিয়াছেন । 

*তষ্টস্ত তুত্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ততে নোর্ধমধশ্চ যত্র। 

বিজ্ঞুদ্ব কাং তাং ভূশছুশ্চিকিতস্যামাচক্ষতে শান্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ॥” 

'ভূশহুশ্চিকিৎস্তাং প্রত্যাখ্যেয়ামমুপচারণীয়াং । ইদম্সাধ্য- 

লঙ্ঘনের 

২ আলাপন । 
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ঞ্চেতি জেজ্জড়ঃ।, (ভাবপ্রকাশ ) 

বিলম্বিত (ব্রি) বি-্ব-স্ত। ১ অনীঘ্্, গৌণ। 
*বিলধিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরখৈঃ 1” (রঘু ১৩৩) 

(রী) ২ মন্দত্ব। 'বিলম্বিতং দ্তং মধ্যং' ( অমর ) 

৩ মধ্যমনৃতা ৷ করচরণাদির প্রত্যেকের গতিবিশেষ প্রদর্শন । 

গ্রুতামধ্যয়নে বৃত্তিং প্রয়োগার্থং বিলক্ষণাৎ।* 

৪ বিলম্বগমনশীল পণ্ড । যথা--হস্তী, থড়গীঃ উষ্, মহ্ষি, 

গো, গবয়, চমর ও বরাহ। (রাজনি*) 

সঙ্গীতেও বিলম্বিত লয়ের প্রয়োগ আছে। 

বিলম্বিতগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ১৭টা 
করিয়া অক্ষর। তন্মধ্যে ১,৩,৭,৫,৭,৯,১০১১১৯১১৩ ও ১৬ গুরু 

তন্তিন্নবর্ণ লঘু। 

বিলাম্বত। (ক্ত্রী) বি-লঘ-স্ত স্ত্িয়াং টাপ.। ১ সুদীর্ঘ । 
২ বিলক্বিশি্ট । “না(তিবিলঘ্বিতা। বাচঃ৮ (হেম) 

বিলম্মিন্ (তরি) ১ বিলম্ববিশিষ্ট, বিলম্বকারী । 

"ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলঙজ্জা” ( জয়দেব) 

২ বিশেষেণ লম্বতে ইতি বি-লম্ব-ণিনি। লম্বমান। 

*পৃথুনি তম্ববিলম্িভিরধুদৈ:৮ ( কিরাত ৫৬ ) 
৩ প্রভবাদি যষ্টি বৎসরের মধ্যে ৩২শ বর্ষ । (বৃহৎসণ্৮।৩৯) 

বিলম্ত €পুং) বি-লভ-ঘঞ, মুম্। অতিণর্জন, অতিদান। 

বিলয় ( পুং) বিশেষেণ লায়ন্তে পদার্থ অশ্মিনিতি। বি-লী-অচ, 
€ এরচ,। পা ৩৩৪৬ ) ১ প্রলয়। 

“নস্তেদমাত্মনি জগদ্িলয়ানুমধ্যে” ( ভাগবত ৭৯৩২ ) 

২ বিনাশ। ৩ বিল্লাপন, ফোড়াি বসান। 

বিলয়ন (ত্রি) ১ লয়বিশিষ্ট। (ক্লী) ২ দূরীকরণ, বিলোপ- 

সাধন। ৩ বিনাশন। 
বিললা স্ত্রৌ) শ্বেতবল!। 
বিলবর, আদিম জাতিবিশেষ। 

বিলবাঁস €পুং) বিলে বাসো ষন্ত। জাহক অস্ত, যাহার! বিলে 

বা গর্তে বাস করে। 

বিলবাসিন্ (পুং) বিলে বসতীতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (ক্রি) 

২ গর্তবাসী। 

"অবিঃ পশূনাং সর্বেষামহিশ্চ বিলবাসিনাম্” (ভারত ১৪।৪৩।২) 

বিলশয় (পুং) বিলে শেতে বিল-শী-অচ.। ১ সর্প। (ত্রিশ, 

২ বিলবাসী। 

"মানুষং বচনং প্রাহ হৃষ্টো বিলশয়ো মহান্।” (ভারত '১৪।৯০1৬) 

বিলসৎ (ত্রি) বি-লস্শতি। বিলাসযুক্র | 

বিলসন (ক্লী) বি-লস্-লুুট। বিলাস, বাবুগিল্ি। 

বিলসর, যুক্ত গ্রদেশের ইটা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। মুফল- 



মান ইতিহাদে বিলসন্র বা তিলসন্দ নামে পরিচিত । এখানে 

অনেক বৌদ্ধমঠ ও কুমারগুপ্রের স্যস্ত ও মন্দিরাদির স্বৃতিচিহ্ 

বিস্তমান আছে। 

বিলহর, মধ্যপ্রদেশের জববলপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
প্রাচীন নাম পৃষ্পাবতী। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

বিলহরিয়া, যুক্ত প্রদেশের বান্দ! জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড- 
গ্রাম। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে। 

বিলাত (দেশজ) ১ ফুরোপ বিশেষ, ইংলণড এদেশবাসীর 

নিকট বিলাত নামে পরিচিত। ২ মফংস্বল, ইহা মহাজনী 

বাজার হিনাব ও তেজারতীতে ব্যবহ্থত হয়; যেমন বিলাত 

পাওনা আছে বা! বিলাত বাকী পড়িয়াছে। 

বিলাপ (পুং ) বি-লপ-বঞ.। অন্ুশোচন, পরিদেবন। 

ক্রন্দনাদৌ বিলাপঃ স্তাৎ পরিদেবনমিত্যপি 1, ( শব্দচ” ) 
ছুঃখজনক কথ|। ( উজ্জলনীলমণি ) 

শউন্মদমবন-মনোরথপথিক-বধৃজনজনিতবিলাপে।” ( জয়দেব ) 

বিলাপন (ক্লী) বি-লপ-লুট,। ৯ বিলাপ, হখ শোক পরি- 
পুরিত বাক্য, আর্তনাদ । 

*“স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্নন্ শ্রুত্বা স্থতবিলাপনম্। 

উদ্মীল্য শনকৈনে:ত্রে দুষ্ট চাংসে মুতোরগম্ ॥” 
( ভাঁগব্ত ১১৮৩৯ ) 

বি-লী-ণিচ-লুযুট। বিলাপনা। ২ দ্রবীভাব, গলিয়া 

যাওয়া, নিষ্যন্দন। 

“ক্ফমেদোবিলাপনম্” | ( সুশ্রুত শারীরস্থাণ) 

বিলাঁপিন্ (ত্রি) বি-লপংণিশি। বিলাপকারী, যে বিলাপ বা 

আর্তনাদ করে। 

বিলায়ক (ভ্বি) বি-লী-ণিচ-ধল্। ৯ দ্রবকারক, আর্দ্রকারক। 

২ লয়কারক, লীনতাকারক, এক পদার্থকে পদার্থাস্তরের সহিত 

ংষোগকারক। 

“মনসোহস বিলায়কঃ 1” ( শুরুষজুঃ ২০৩৪ ) 

“মূনসো বিলায়কশ্চামি বিলারয়তি বিষয়েভ্যে। নিবর্ভ্যাত্মনি 

স্থাপয়তি বিলায়কঃ আত্মজ্ঞান প্রদোহসীত্যর্থঃ যদ্ধা লী শ্লেষণে 

বিলায়য়তি চক্ষুরাদিভিঃ সহ গ্লেষয়তি বিলায়কঃ সর্বে্ধিয়ৈঃ সহ 

শ্লেষয়তি বিলায়কঃ সর্ধেন্ছ্িয়ৈঃ সহ মনঃ সংযোজয়তীত্যর্থঃ।”মেহীধর) 

বিলায়ন (ক্লী) গর্ত । 

বিলারী, যুক্তগ্রদেশ্র মোরাদাবাদ জেলার একটা তহসীল। 

ভূপরিমাণ ৩৩৩ বর্গ মার্ীল। , 
২ উক্ত।জেলার একটা নগর ও বিলারী তহুসীলের বিচার 

সবর। মোরাদাবাদ নগর হইতে ৮ ক্রোপ দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত । 
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এখানে অযোধ্যা রোহিলথণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন 

থাকায় স্থানীয় বাণিজোর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । এখানে 

একটা দেওয়ানী ও ছুইটী ফৌজদারী আদালত আছে। 

বিলাল (পুং) বি-লল-ঘঞ.| ১ যন্ত্থ। ( শব্দচ” ) ২ বিড়াল। 

বিলাধিন্ ত্রি) বি-লয-ঘিম্ণ, (পা ৩২১৪৪) | বিলাসীঃ 
স্থখভোগী। 

বিলাস (পুং) বি-লস-ঘঞ.। ১ হাবভেদ। 

প্লতাস্থু তম্বীযু বিলাসচেষ্টতং 

বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাঁস্্ চ ॥” (কুমার ৫1১৫) 
২ লীলা । ( মেদিনী) 

*তৈর্দ্শনীয়া বয়বৈরুদবারবিলাসহাসেক্ষিতবামন্থৃক্তৈঃ |” 
( ভাগবত ৩।২৫। ১৫ ) 

৩ সন্বগুণজাত পৌরুষ (পুরুষত্ব) ভেদ। বিলাসযুক্ত 
পুরুষে, দৃষ্টির গান্তীর্ধয, গতির বৈচিত্র্য (মনোহারিত্ব ) এবং 
বচনের (কথা বলিবার সময় ) হাসি হাসি ভাব, এই সকল 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন “অতুযদ্ধতবেশে সমরাগত ইহার 

( কুশের ) দৃষ্টিতেই বোধ হইতেছে যেন উহাতে জগজ্রয়ের 

যাবতীয় প্রাণীর বল সম্মিলিত হইয়া তাহা ব্রিজগৎকে তুচ্ছ 
করিতেছে । ইহার গতির ধীরতা ও উদ্ধতভাব দেখিলে বোধ 
হইতেছে যেন উহ ধরিত্রীকে বিনমিত করিতেছে । আর এটা 
( এই কুশ ) নিয়ত চলন্বভাব সুকুমার হইলেও ইহাকে গিরিবর 
সদৃশ অচল ও অটল বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব এটী 
দ্বয়ং দর্পনা বীররস ?” এখানে গতির ওদ্ধত্য ও বীরত্বের 

যুগপৎ প্রতীয়মাঁনতাঁই উহার বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টির তুচ্ছভাৰ 
প্রদর্শনই তাহার গাম্তীধ্য। 

"শোভ। বিলাসো মাধুধ্যং গান্তীর্য ং ধৈধ্যতেজসী। 

ললিতোদাধ্যমিত্যষ্ঠৌ সবজাঃ পৌরুষা গুণাঃ ॥৮ ৮৯ 

প্ধীরা দৃষ্িগগতিশ্চিত্র! বিলাসে সন্মিতং বচঃ।” ৯১ 
(সাহিত্যদ' ৩ পরি”) 

৪ সত্রীদিগের যৌবনস্থুলভ হাবভাবাদি অষ্টাবিংশতি স্বাভাবিক 

ধর্াস্তগীত ধর্ম্মবিশেষ । প্রিয়সন্দর্শনে স্ত্রীদিগের গমনাবস্থানোপ- 

বেশনাদি এবং মুখ নেত্রাদির যে অনির্বচনীয় ভাব হয়, তাহার 

নাম বিলাস। যেমন মাধব সথীকে বলিলেন,__“তথন মালতীর 

কি এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল) তাহার সেই বাণৈ- 

চিত্র্য, গাত্রস্তস্ত ও স্বেদনির্গমাদি বিকার এবং একাস্ত ধৈধ্যচ্যুতি 

প্রতি ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি মন্মথ- 

প্রণোদিত হইয়। তদীয় কার্য্যসম্পাদদনে সাতিশয় ব্যগ্র হইতেছেন।” 

“যৌবনে সত্বজান্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ। 

অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলান্ত্রয়োহ জাঃ ॥ 



ব্লাস 
ও এ 

টিটি 

শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুষ্যঞ্চ প্রগল্ভতা। 
ওদার্যং বৈর্য্যমিত্যেতে সপ্বৈব স্থ্যবযত্জাঃ ॥ 

লীলাবিলাসৌ বিচ্ছিত্তিবিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্। 

মোট্টায়িতং বুউ্টমিশং বিভ্রমো ললিতং মদঃ ॥ 

(বক্কৃতং তপনং মৌগ্যং বিক্ষেপশ্চ কুতৃহলম্। 

হসিতং চকিতং কেপিরিত্্টাদশ সংখাকাঃ ॥ 

প্যানস্থানালণাধীনাং মুখনে হাদি কম্মণাম্। 

বিশেষস্ত বিলাঃ স্তারিষ্টসন্দশনাদিন! ॥৮ 

( সাহিত্যদ” ৩ পরি* ) 

৫ ক্রীড়া, আমোদ । ৬ শোভা । ৭ স্থখভোগ। ৮ স্কবণ। 
৭ গ্রাহভাব। ১০ তদেকাজ্মরূপের অন্ততর, বিলাস ও স্বাংশ- 

ভেদে তদেকাত্মবপ ছুই প্রকার। আক্ৃতিগত বিভিন্নতা সন্ধেও 

শ্রিসামর্থ্যে অভেদ কল্পনা করিলে তথায় তদেকাত্মরূপ বলা 

হয়। কিন্ত এ উভয়ের শর্জর ন্যুনাধক্য বশতঃই উঠা পূর্বোক্ত 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যেখানে উভয়ের শক্তির সমতা 

বোধ হইবে, তথায় বিলাস, যেমন হরি এবং হর। ইহারা 
উভয়েই শক্তিসামর্থো তুল্য । আর কোন ছুই জন এই- ছয়ের 

(হরি ও হরর) 'অংশরূপে কম্পিত এবং ইহাদের অপেক্ষা 

নন ও তাহারা পরপর শক্তিতে সমান বলিয়া ব্যক্ত হইলে 

তথায় স্বাংশ বলিতে হইবে । যেমন, সঙ্কর্ষণাদি ও মীনকৃত্মাণি। 

প্যদ্রপং তরভেদেন স্বজপেণ বিরাজতে। 

আক্কত্যাদিভিরণ্যাদূক্ স তদেকাম্মবূপকঃ ॥ 

স বিলাসঃ দ্বাঁশ ইতি ধত্তে ভেবদ্বয়ং পুনঃ” 

তত্র বিলাস-_- 

শ্বরূপমন্তা কাপ" তন্তন্ত ভাতি বিলাসতঃ। 

প্রায়েণাআমমং শন্ত/। স বিলাসো নিগগ্যতে ॥ 

পরমব্যোমনাথ গোবিন্দগ্ত যখাস্থৃতং । 

পরুমব্যোমনাথন্ত বানুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ 

স্বাংশ-_ 

তাদৃশো নুনশ!ক্তৎ যো বানক্তি স্বাংশ ঈবিতঃ। 

সন্বর্ষণাদিম ₹শদির্থা তত্তৎ হ্বধামস্তর ॥৮ (ভাগবতামূত ) 

১১ নাকো গ্রতিমুখের অঙ্গভেদ। সুরতসম্তোগবিষয়িণী 

স্পৃহার নাম বিলাস। যেমন,-_ দেখা যাই- অত্যধিকা চে না 

তেছে, প্রিয়া শরুন্তলা সহজলত্যা নহে ; তবে মনের ভাবদর্শনে 

অর্থাৎ আমার প্রতি উহার অগ্থাগব্যঞ্জক বিশেষ চেষ্টা দেখিলে 

কতকট। আশা কব যায়, কেননা মনোভব অকৃতার্থ হইলেও 

স্ত্রী ও পুরুষের পরম্পর যে কামনা, তাহা হইতে ক্রমে উভয়ের 

অনুরাগ জন্মায”। (শুত্তলা ১ অ ) এখানে নার়িকাসস্তোগ- 

বিষয়িণী ন্পৃহ! প্রদর্শিত হওয়ায়, বুঝা যাইতেছে, যেখানে নায়ক 
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বিলাসপুর 
সস পপ স্প 

বা নায়িকার মধ্যে মধ্যে কোন একটার সম্তোগে চেষ্টা বা স্পৃহা দৃ্ 

হইবে, তথায় বিলাস বলা যা্টবে। 

ভক্তমালগরন্থে বিলাসেব বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,-- 

“প্রিয় প্রেয়মীর মুখচন্দ্রিকা হেরিয়া। 

অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত আনান্দত হিয়া ॥ 

অনিমিথে চাহিয়। করিয়া রহে ভঙগী। 

ঈধত লজ্জিত তাহে প্যাবী বসণগী ॥ 

হাসে সহচণীগণ বদন ঝাপিয়া। 

বসজ্ঞ কহয়ে ইহা (বিলাস করিয়া ॥” 

বিলাম আচাধ্য, নিশ্বাকসম্প্রধায়জের একজন 

পুর্যোত্তমাচাখ্যের শিষ্য ও স্বকপাচার্যের গুরু ছিলেন। 

বিলামক (তরি বিলাস শব্দার্থ । 

বিল।সকাঁনন । ক্লী) বিপাসোগ্ঠান, কেলিকানন, ক্রীড়োপবন | 

বলাসদে।ল! (শ্রী) ক্রীড়ার্থ দোলাবিশেষ । 

বিলাঁসন (ক্লী) বিলাস। 
বিলাসপরায়ণ ! ক্লী) সৌখীন, সর্বদ। আমোদ প্রমোদে রত । 
বিলাসপুর, মধ্য প্রদেশের চিফ, কমিসনবের শাসনাবীন একটা 

জেলা । অক্ষা* ২১০৯ হইতে ২৩১৯ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮০০২৮ 

হইতে ৮৩১০পুঃ মপ্রা। ইহার উত্তৰ সীমায় ধেবা নামক 
বাজা পুৃর্ধে ছোটনাগপুরের গড়জাত রাজাসমূহ '৪ সম্বল- 

পুরের সামন্তবাজ্য। দক্ষিণে রায়পুর জেলা 'এবং পশ্চিমে 

মণ্ডলা ও বলাঘাট। বিলালপুত্র নগর এই জেলাণ বিচারমদর। 

( ভঞ্জমাল) 

গুরু । ইনি 

েলাখ চ্্পার্খ প্রাকৃতিক সৌন্দপ্যে পলিপূর্ণ; চাবিদিকে 

উচ্চ গণশৈপশিথব সমুন্নত ভাবে দও্াযমন।  দর্গিণেও 

পর্বতাখলীর অভাব নাই, তবে বায়পুধেধ অভিমুখে কঠকটা 

খোলা । £ই কারণে সেই স্থান হইতে বায়পুবেব সমতণ প্রাপ্ত 

সহঙ্গেই দৃষ্টিগোচব হয়। বস্তুতঃ বিলাসপুর জেলা একটা রঙ্গ- 
মঞ্চ। রায়পুরের দিকের খোলা ময়পান ধেন উহার এ্রবেশ- 

পথ। এখনকার পর্তম!লাব প্রস্তরস্তরগুণি ভূহন্বের আলো- 

চনার সামগ্রী । জেলার সমগ্র সমতল ক্ষেত্রেই উহাব শাখাপ্রশাখা 

বিস্বৃত। মন্যে মধ্যে এক একটা চড়া সেই গান্ীর্ম্যের ভাব ভঙ্গ 

করিয়া দিতেছে ; কিশ্ত কোথাও শ্যামল শশ্তপ্রান্তর, কোথাও 

সুগভীর পার্বতা খাদ) কোথাও বা নিবিড় বনমালা, সেই 

পার্বত্যবক্ষেত স্থান বিশেষকে বিশেষ মনোরম করিয়াছে? 
এখানকার ডালানামক পর্ধনণিখরটু ২১০* ফুট উচ্চ। 
বিলাসপুরের ১৫ মাহল পূর্ে এঁক্টা সমতল ক্ষেত্রের উপর 

এই পর্বত বিরাজিত 'থাকায় উথার শিখরে দাড়ায় জেলার 

বদর দৃষ্টির হয়। প্র্জীর্কাত "িখরের উত্তরাংশ প্রায়ই 
ধরল এবং  হক্ষিণে ধিকািই সমতলভূমি»। হুর্য্যোত্তাপে 

| | 



বিলাঁসপুর 

আলোকিত পুষ্ষরিণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গুলি এবং আম, পিঞ্নলী, 

তেতুল প্রস্থৃতি দীর্ঘকায় বৃক্ষরাজি ডালার শিখরে দীড়াইয়া 

সমতল ক্ষেত্রের একতা ভঙ্গ করিয়াছে । যদি বিলাস- 

পুরের প্রকৃত সৌনধ্য দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে হয়, 

তবে সমতলক্ষেত্র ছাড়িয়া পার্বত্যভূমিতে আরোহণ কর। 

সেখানে নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি প্রকৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন 

করিতেছে । আবার শক্তি, ক্বারী, মাটিন ও উপরোড়। 

প্রভৃতি ১৫টী পার্বতীয় সামন্ত রাজ্য এবং গবমেন্টের অধিকৃত 

পতিত জমি প্রজাবগ কর্তৃক কর্ষিত হওয়ায় স্থানীয় শোভার 

আধার হইয়াছে । এই সকল পার্কতীয় জঙ্গলে হস্তী আছে। 

কখন কখন বন্ত হঙিযুখ দলে দলে নামিয়া এখানকার ধাগ্ 

ক্ষেত্রদি ন& করে। হাদ্ছু নদার তীরস্থ জঙ্গলে, পার্কতীয় 

ঝরণার নিকটে প্রায়ই হস্তিসমাগম হইয়া থাকে। 

মৃহানদীই জেণার অন্তর্গত প্রধান নদী। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে 

উদ প্রায় ২ মাইল পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়; কিন্তু গ্রান্মখতুতে উহার 

কলেবর শু হইয়া আইসে এব নদীগর্ভে কেবল বিস্তীর্ণ বাপুকা- 

ময় চর পড়িয়া থাকে। পূর্ববর্দিত পব্বতমালার অধিত্যকাভূমির 

অববাহিকা দিয়া নন্ম্দা 'ও শোণনদ উদ্ভূত হইয়াছে । মহা- 

রাষ্ট্র অভ্যু্থানের পূর্বে, রত্তপুরের হৈহ্য়বংশীয় রাজগণকর্তৃক 

এই স্থান শাসিত হইত। এই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় 

কাহাকেও জানাইয়া 'দিতে হইবে নাঁ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 

্রাঙ্ষণবেশে এই বংশের রাজা ময়ুরধবজকে ছলন! করিতে 

আসিয়াছিলেন। [ হৈহয়রাজবংশ দেখ। ] 

সাধারণতঃ রত্বপুরের রাজগণ ৩৬টা গড়ের উপর আপনাদের 

অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কারণে এ রাজ্যের 

ছত্রিশগড় নাম হয়। অনুমান ৭৫০ খুষ্টান্বে উক্ত রাজবংশের 

দ্বাদশ রাজ! সুরদেবের পিংহাসনাধিকারের পর ছত্রিশগড় রাজ্য 

দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! যায়। সুরদেব রত্বপুরে থাকিয়া 

সমগ্র উত্তর ভাগ শাসন করেন এবং তাহার ভ্রাত। ব্রহ্মদেব 

রায়পুরে রাজ্য স্থাপন করিয়৷ সমগ্র দক্ষিণ ভাগ শাসন করিতে 

থাকেন। নয় পুরুষ রাজত্বের পর ব্রহ্ধদেবের বংশ লোপ হয় 

এবং রত্বপুর রাজবংশের এক কুমার আসিয়! রায়পুরের রাজ্য- 

_ ভার গ্রহণ করেন। ইহারই পুত্রের অধিকারে মহারা ই্সৈন্ত 

: ছত্রিশগড় রাজ্য আক্রমণ করে। উত্ত ছত্রিশটা গড় বস্তুতঃ এক 

একটা জমিদারীর বাঁ তালুকের সদর। রাজকাধ্য নুশৃঙ্খলে 

পরিচালনার অন্য তন্তদ্ স্থানে এক একটা ছূর্গ নির্দিত হইয়া- 

ছিল। এক এক জন সর্দারের অধীনে এ সকল স্থান “থাম” ঝা 

সামস্তরাজের সর্তে শীঁসিত..হইত। সাধারগতঃঞ& রাজার 

আত্মীয়েরাই,সর্দারপদে নিযুক্ত হইতেন। | 
( 
] 

মধ্যে বর্তমান বিলাসপুর জেলায় ১১টা খাল্শা অধিকাবে 
এবং ৭টী জমিদারী সর্তে রাজাধিকারে ছিল। ১৪৮* খৃষ্টাব্দে 

স্ুরদেবের বংশধর রাজ! দাহুরাও রেবারাজ-করে স্বীয় কন্ঠ 

সমর্পণ কালে আপন সম্পত্তির ১৮শ কর্কতী ( করকারী ) যৌতুৰ 

দান করেন। বিলাসপুরের পশ্চিমে পাগারিয়া ও কবাদ? 

নামক যে সামস্তরাজ্য আছে, তাহা মগ্ডলার গৌড় রাজবংশের 

অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। লওয়া হয়। ১৫২* খুষ্টাব্ডে 

সরগুজারাজের অধিকৃত কোরব প্রদেশ এবং ১৫৭ খুষ্ঠাবে 

মহানদীর দক্ষিণস্থ ঝিলাইগড়ের সামস্তরাজ্য ও পূর্ব্বে সম্বল- 

পুরের অধিকৃত কিকার্দা নামক খাল্শা ভুভাগ বিলাসপুরের 

অস্ততূক্তি হয়। 

স্থরদেবের পর, ততপুর পৃর্ণীদেব রাজসিংহাসনে অধিরোহণ 

করেন। মলহর ও অমরকণ্টকের শিলাফলক আঙজ্জিও তাহার 

কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । তিনি শত্রর ভয়োৎপাদক এবং 

প্রজার বন্ধু ছিলেন। পৃথীদেবের পর, এই বংশের অনেকগুলি 

রাজ! রত্বপুরসিংহামন অলঙ্কৃত করেন। স্থানীয় মন্দিরািতে 

উতৎকীর্ণ শিলাফলকে এ সকল রাজন্বর্গের কীন্তিকলাপ 

বিঘোধিত রহিয়াছে । ১৫৩৬ হইতে ১৫৭৩ খুষ্টাব্দ পথ্যস্ত রাজ 

কল্যাণশাহীর রাজ্যকাল। উত্ত রাজা দিল্লীর মোগলবাদশাহের 

বশ্ততা স্বীকার করায় সম্রাট, তাহাকে বিশেষ সম্মানজ্ঞাপক 

উপাধি দান করেন । রত্বপুরে তাহার পর যে নকল রাজগণ 

স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা কল্যাণ- 

শাহীর নবম পুরুষ অধস্তন রাজা রাজসংহ অপুত্ক হন। তিনি 

নিজ নিকটাত্মীয় ও পিতামহুত্রাতা সর্দারসিংহকে রাঞ্সিংহাসনের 

প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়াও রাজতক্ত দানে অসম্মত হইলে, 

ব্রা্গণমন্ত্রীর পরামশ মতে এবং শান্ত্রপ্রমাণে রাজমহিষীতে 

্রাহ্মণদ্বারা পুহোংপাদনের ব্যবস্থা হয় । যথাসময়ে রাণী পুব্রবতী 

হন। এ পুত্রের নাম বশ্বনাথসিংহ। 

রাজা বিশ্বনাথপিংহ রেবারাজের এককন্ার পাণিগ্রহণ 

করেন। বিবাহের পর, রাজকুমার ও রাজকুমারী অতৃষ্টক্রীড়া 

করিতেছিলেন। রাজকুমার পত্বীর প্রকৃতি জানিবার জন্ত কৌশলে 

জয়লাভ করিতেছেন দেখিয়া রাজকুমারী উপহাসচ্ছলে বলিলেন, 

পআমিত হারিবই, যেহেতু তুমি ব্রাহ্মণ ঝ। রাজপুত নহ।” এই 

বাক্যে রা€কুমারের হৃদয়ে শেলাঘাত করিল। তিনি পুর্ব 

হইতেই কাণাঘুসায় স্বীয় জন্মবার্তী অবগত হুইয়াছিলেন। 

রাজকুমারীর এই শ্লেযোক্তিতে তাহার হৃদয় বিলোড়িত হইল | 

তিনি তদ্দগেই গৃহের বাহিরে আসিয়৷ ছুরিকাঘাতে স্বীয় প্রাণ 

বিসর্জন করিপেন। ০ 

শা 



শশী শিশিপিস্প শশী 

রাজ রাজসিংহ পুত্রের আকন্মিক মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া 

মনে মনে বিমর্ষ হইলেন, কিস্ত দেওয়ানের কুপরামশই যে এই 

দুর্ঘটনার কারণ, তাহ। তিনি বুঝিতে পারিলেন ৷ দেওয়ানের 

পরামর্শে রাজকুলে কলস্ককাঁলিমা স্পর্শ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া 

তিনি দেওয়ানবংশ লোপ করিবার মানসে সমগ্র দেওয়ানপাড়া 

তোপের আঘাতে ধ্বংস করিয়া দিলেন। দেওয়ানের সঙ্গে 

তাহার আত্মীয়পরিজন ও পাড়ার সর্বসমেত ৪*০ নরনারী 

নিহত হুইল এবং দেওয়ানবংশের সহিত রাজবংশের প্রকৃত 

প্ীতিহাসিক আখ্যায়িকামূলক গ্রন্থাদিও নষ্ট হইল। 

ইহার পর রায়পুর রাজবংশের মোহনসিংহ নামক একজন 

বলবীর্য্শালী রাজকুমারকে রাজা রাজসিংহ স্বীয় উত্তরাধিকারী 

নির্ধাচন করেন; কিন্তু বিখিলিপি কে খণ্ডন করিবে? মোহন- 

সিংহ একদিন মুগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন, এঁ দিন রাজা রাজসিংহ 

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ায় তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হয়। 

মৃত্যুকালে মোহনকে সম্মুখে না দেখিয়া রাজা পূর্বোক্ত সর্দার- 

সিংহের মাথায় স্বীয় পাগড়ী দিয়া ইহলোক হইতে অপস্থত 

হইলেন (১৭১০ খুষ্টাবে )। রাজার মৃত্যুর কএকদিন পরে, 

মোহনসিংহ ফিরিয়া আসিলেন, তিনি সার্ঘীরসিংহকে সিংহাসনে 

অধিরূট দেখিয়া! ক্রোবে উন্মন্ত হইলেন এবং উপায় না দেখিয়া 

রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। 

সর্দারসিংহের মৃত্যুর পর, ১৭৩০ খুষ্টান্ধে প্টাহার ভ্রাতা 

ষ্টিব্ীয় বৃদ্ধ রঘুনাথ সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন) কিন্ত তিনি 

নির্বিরোবে রাজ্য করিতে পারিলেন না। আট বর্ষ পরে, 

মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্করপত্ডিত ৪০ সহজ সেনা লইয়৷ বিলাসপুর 

আক্রমণ করিলেন। এসময়ে পুত্রের মৃত্যু নিবদ্ধন রঘুনাথ 

সিংহ বিশেষ শোকার্ড ছিলেন; ম্থতরাং তিনি বীরদর্পে 

ভাঙ্করের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্র সেন! 

রাজগ্রাসা্দের অংশবিশেষ ধ্বংস কিয়! ফেলিল, ছাদ হইতে 

এক রানী সদ্ধির প্রস্তাবজ্ঞাপক নিশান উত্তোলন করেন; সদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে ইহার বংশখ্যাতি বিলুপ্ত হইল। ম্হারা্্রগণ রাজার 

নিকট হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ ও রাজ্ালুঠন করিয়া! প্রস্থান 

করিলেন এবং রাজাকে ভেৌ1সলে রাজার অধীনে রাজকাধ্য 

পরিচালনার ভার দিলেন। 

এই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পূর্বোক্ত মোহনসিংহ 

মহারাষ্ট্র দলে ছিলেন । মহারাষ্ট্রসর্দার রঘুজী ভো সলে তাহার 

কার্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এই কারণে রঘুনাথ সিংহের 

মৃত্যুর পর তিনি মোহনসিংহকে রাজোপাধি সহ বিলাসপুরের 

রাজাসনে অধিঠিত করেন। ১৭৪৮ খুষটান্দে বিশ্বাজি ভোসলে 

মহারাষ্ট-নেতৃপদে প্রতিষ্িত হইয়া রত্বপুরসিংহাসনে উপবিষ্ট হন । 

[ ৭১৫ ] | 

৮ ১ শী শপ শি শীষ শী 

টি... ০. ৩০ পপ পাপা পাশ পি 

প্রায় ৩« বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি গতান্থ হইলে তাহার 

বিধব৷ পত্তী আনন্দীবাই ১৮,* খুষ্টাবব পথ্যস্ত রাঁজ্যশাসন করেন । 

এই সময় হইতে ১৮১৮ খুষ্টান্দে আপাসাহেবের রাজ্যচ্যুতি 

পর্য্যন্ত কএকজন সুবাদার অতি বিশৃঙ্খলার সহিত বিলাসপুব 

শাসন করেন । এই জেলায় তৎকালে একদল মহারাস্ট্রসেনা 

থাকায়, পেদ্ধারি দম্ল উপদ্রব করায় এবং স্থবাদারদিগের 

অযথা করগীড়নে বিলাসপুররাজ্য নষ্টপ্রায় দেখিয়া ইংরাজ- 

কোম্পানী কর্ণেল এগনিউকে এখানকার তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 

করিয়া! পাঠান । ১৮৩০ খুষ্টান্দে বালক রঘুজী বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং 

মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ১৮৫৪ খুষ্টাবে নাগপুর 

ইংরাজরাঁজের করতলগত হইলে, ছত্রিশগড় রাজ্য পৃথকভাবে 

একজন ডেপুটী কমিশনর দ্বারা শাসন করিবার বন্দোবস্ত হয়। 

তখন রায়পুরই উহার সদর মনোনীত হইয়াছিল। কিন্ত একজন 

রাজকম্মচারী উক্ত কাধ্য পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৬১খুঃ 

বিণাসপুর একটা স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হইল। সঙ্গে 

উক্ত ছ্রিশগড়ের কতকাংশ ইহার অন্তনিবিষ্ট হইয়াছিল। 

বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময়, দোণাখানের সর্দার ব্যতীত 

এখানকার আর কোন রাঞ্জাই বিদ্রোহী হন নাই। পসোণাখান 

জেল! দক্ষিণপূর্বদিকৃস্থ একটী সামন্তরাজ্য। উহার বাজা 

দস্তা করিয়া কএকটা খুন করার কারারুদ্ধ হন। সিপাহী- 

বিদোহের গোলমালে সোণাখানপতি, কারাগৃহ হইতে পলাইয়া 

স্ববাজোব দুর্জে্য ছুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। কর্ণেল লুসী 

শ্মিথ স্বদলে অগ্রসর হইয়া তাহাকে বন্দী করেন এবং তাহার 

রাজ্য £ংরাজকরতলগত হয়। 

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই জেলার মধ্য পিয়া যাওয়ায় 

এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । উৎপন্ন দ্রবোর 

মধ্যে বাস্ত, তুলা, চিনি, গম ও তৈলকর বীজ প্রধান। লোর্মি ও 

লাম্এশৈলে এবং পোণাথানের বন্ধাপ্রদেশে প্রভুত পরিমাণে 

শালবৃক্ষ জন্মে। বনভাগে লাক্ষা ও তসবও যথেষ্ট হয়। এখানে 

কাপান ও রেশমী বন্ধেব বিস্তৃত কারবার আছে। 

ুষ্টা্ে এখানে প্রায় ৬ হাজাবৰ তাত ছিল। প্ররুত তন্ববায় 

ব্যতীত এখানকার পন্থাজাতি ও বয়ন কাঁধ্য করে। চাসবাসেও 

তাহাদের যেরূপ দখল, বয়নকায্যেও তাহারা সেইরূপ পটু। 

জেলার প্রায় অদ্ধেক কাপড় ইহাদের হস্তে প্রস্তুত হয়। এ 

১৮৬১-৬২ খুষ্টান্ে এই পন্থাজাতির মঙ্গল নামক এক ব্যক্তি 

গ্রকাশ করে যে, তাহার শরীরে দেবতার আবিাৰ হইয়াছে। 

এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র চারিদিক হইতে লোকে তাহাকে 

দেখিতে আসিল; তখন সে সম্মুথে একটী প্রদীপ রাখিয়া 

দকলের নিকট হইতে পুজা গ্রহণ করিতে থাকে। এ সময়ে 
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শস্য 
০ পর পি সি ১ পা শপ আত ৯ পপ পি এপ এস শশা 

বিলাসপুর 
৭৩ পা আল সত বট পাশ পা পি আপস 

শা শি শশী শীত রি ০ 

চাসের সময়) মঙ্গল সকলকে বলিল, যে ব্যক্তি সাধু তাহার ক্ষেত্রে 

আপনিই শস্ত উৎপন্ন হইবে, তাহাকে বপন ও রোপণের কষ্ট 

স্বীকার করিতে হইবে না। তাহার কথায় দেবতার অভিব্য্ি 

জানিয়৷ সকলে চলিয়! গেল, নেঁহই চাসবাস করিল না, কাজেই 

ক্ষোত্রে ফঘল হইল না। তখন মকলেরই খাজনা বাকী পড়িল। 

রাজসরকারে ইহার কারণ অবগত হইয়া মঙ্গলকে ধৃত করিয়া 

বাষপুব জেলে বন্দী করিল। এখানকার অপিবাসীদিগের ভাষা 

হিন্দী ও পার্বত্য 'অসভ্য জাতিব ভাষা মিশিত। 

» উল্ত জেলা একটা উপবিভাগ । অক্ষাণ ২১০৩৮ হইতে 

বিলাঁমিকা 
সী শিশ্াাশীকপ শশা শাক শা শিপ 

কেহ কেহ এই স্াসন্ত রাজ্যকে বিলাসপুর নামে অভিহিত করে। 

এই নগরে রাজার প্রাসাদ অবস্থিত। নগর শতদ্রর বামকুলে 

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৫৫ ফিট উন্ে স্থাপিত। নগরের ছুই মাইল 

উত্তরে শতদ্র পাগাপারের উপযুক্ত স্থান। প্রস্থান দিয়া পঞ্া- 

বের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিতেছে । রাজ£াসাদেপ, 

বিশেষ কোন জাকজমক নাই। নগর ও বাজারের রাশ্থা ও 

অট্রালিকাদি প্রশ্তর'নশ্মিত। গোর্খা দস্ুধিগের উপদ্রবে নগব 

অনে কটা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়।ছে। 

বিলানভবন ! ক্লী) ক্রীড়াগৃহ, রঙ্গালয়, নাচথর, বৈগব খানা । 

বিলাসমণিদর্পণ (তরি) মৌখীনতার শীর্ষস্থানীয় মণিনন্সিত 

দর্পণের শ্াায়। 

“চত্বারোহদুধয়োভূবন্ বিলাসমণিদর্পণাঃ |” (রাজতর” ৪1৫৯৩, 

বিলাসমন্দির (কী) বিলাসম্ত মনদিরং | ক্রীড়াগৃহ। 
বিলাসমেখলা (স্ত্রী) অলঙ্কারভেদ। 

বিলাসব (তরি) বিলাসবিশিষ্ট, বিলাদী। 
বিলাসবতা (ত্ত্রী) রাজকুলললনাভেদ। ( বাযবদত্তা) 

বিলামবমতি (ন্ত্রী) ক্রীড়াগৃহ। প্রমোদভবন। 

বিলাসবিপিন €ক্লী। বিলাসম্ত বিপিনং। ক্রীড়াবন । 

প্যদীয়হলতো! বিদ্ণ্য বিপদং কণিন্মতনয়। জলোদ্ধতগতিঃ। 
(বিলাসবিগিনং বিএ্শে সহসা করোতু কুখণং হলী স জগতাম্ ॥” 

( ছন্দোমগ্ুরা; 

বিলাসবিভবানস ! তরি, লুন্ধ। ( জটাধর ) 
বিল।সবেশ্মন্ : ক্ী। বিলানভবন, ক্রীভাগৃহ । 

বিলাসশয্যা (স্ত্রী) সথশয্যা। 
বিল(সশীল (15) ১ বিলাসী । (পুং) ২ রাজপুএভেব। 

বিলাসপ্বামিন, ( প্ুং) শিপালিপি বণিত একজন ব্রঙ্গচারী 

ও পওত। 

বিলামিক1 (স্ত্রী) উপরূপক নাটিকাভেধ। এই নাটিকাতে 

২২০২৫ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮১০৪৬ হইতে ৮২০৩১ পৃঃ মধ্য, 

ভূপরিমাণ এখানে ৩টী গানা ও ৭টী 

চৌকী অছে। 

৩ বিলাসপুর জেলার প্রধাননগর ও বিচারসদব। আর্পা 

(অরপা বা অপরা ) নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। অক্ষা? 

২২*৫ উঃ এবং দ্রাঘি”ণ ৮২০১২ পৃঃ। বিলাস-নায়ী একজন 

বীবররমণী ৩** বর্ধ পুর্বে এই নগর স্থাপন করে বলিয়া 
কিংবদন্তী আছে এবং সেই নামেই উহার নামকবণ হয়। পুর্বে 

ইহা একটা ধীবরপল্লী ছিল। শতাব্দ পুর্বে কেশবপন্ত স্থবা 
নামক একজন মহারাপ্রকর্মচাবী রাজকাধ্যপরিচালনার্থ এখানে 

আপনার বাস মনোনীত করেন । তিনি স্বীয় প্রাসাদের সে, 

নদীতীরে একটা ছূর্গও নিষ্াণ করাইয়াছিলেন । তদবধি এই 

নগর ক্রমে সমুদ্ধিপূর্ণ হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে মহারাস্গণ 

রত্রপুরে রাজপাট পরিবর্তন কণায় স্থানীয় সমৃদ্ধির অনেক লাঘব 

হয়। ১৮৬২ খুষ্টাকে ইংরাজরাজকরুঁক জেলার মদররূপে মনো- 

নীত হইলে, ইহা পুনবায় একটী সমুদ্ধশালী নগর হইয়া উঠে। 

এখানে বেঙ্গল নাগপুর বেলণথের একটা ষ্টেসন আছে। 

বিলাসপুর, যুও প্রদেশের বুলনদহর জেলার অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রম। খুলন্দনহর হইতে ৮ ক্রোশ দাঁণণ-পশ্চিমে এবং 

১৭৭০ বর্শমাইল ] 

সেকন্দাবাদদ রেণ ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। 

এখানে কর্ণেল জেমস্ স্বিনাবের (091, 00009890010) 

0.3.) বানবটা ও উদ্ভান এবং তৎসংলগ্ন মৃত্তিকানির্ষ্িত তুর্গ 

থাকায় স্থানটার এতিহাসিকতা বদ্ধিত হইয়াছে। প্র গ্রাম 

এখনও স্কিনাব পরিবারের ভূসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত । সিপাহী- 

" বিদ্রোহের সময় মিঃ টা, স্কিনার এ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন । 

তাহার জোষ্ঠপুর পিহসম্পত্তি সুশৃঙ্খলে পরিচালন করিতে অসমর্থ 

হওয়ায় এখন উহা কোট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আছে। 

বিলামপুর, পঞ্জাবের পার্ধতীয় সামন্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে 
একটা । বর্তমান কালে কহলুর নাঁমে পরিচিত । [ কহুলুর দেখ। ] 

বিলাসপুর নগর উক্ত রাজ্যের রাজধানী, রাজধানীর নামে 

একটা 'অস্কে শৃঙ্গার রসের অত্য।ধিক্য থাকিবে, আর ইহা 

দশটী নৃত্যান্ক দ্বাণা পরিপুরিত হইবে। শুষ্কারসহায় বিদুৰক 

ও বিট এবং প্রায় নায়কতুল্য পীঠমর্দ প্রভৃতিও রাখতে 

হইবে, ইহাতে গর্ভ ও বিমর্ষ এই ছুইটী সদ্ধি এবং প্রধান 

কোন নায়ক থাকবে না। এই নাটিকায় বৃত্তের ছন্দোবদ্ধের 

অল্পতা এবং অলঙ্কার বা বেশভৃষাদি বাহুল্য থাকে । 

পশৃঙ্গারবহূলৈবাস্ক। দশলান্তাঙগসংযুতা | 

বিদূষকবিটাভ্যাঞ্চ পীঠম্দেন ভূষিত ॥ 

হানা গর্ভবিমর্ষাভ্যাং সন্ধিশ্যাং হীননায়কা । 

্ব্বৃত্ত। সুনেপথ্য। বিখ্যাতা না বিলাসিক ॥” 

(সাহিতাদ” ৬৫৫২) 



বিলীন বিলেপিন্ 

বিলাসিতা ( ত্র) বিজাপীর 
ভারা ছা ট

ি 

বিলাসিত্ব (লী) বিলাসিতা । 
বিলাসিন (পুং) বিলাসোহসতান্তীতি বিলাস-ইনি। ১ ভোগী, 

স্থখভোগেচ্ছু। ২ সপ্প। 

“তন্তাং খগপতিতম্গরিধ বিলাসিনাং হৃদয়শোকসংজননী ।” 

( কুষ্টনীমত )-_পবলে আসত ইতি বিলাসিনঃ সর্পাঃ 

পক্ষে বিলসনশীলা ভোগিনঃ, (তট্টরীকা ) 

৩ কৃষ্। ৪ অগ্নি। ৫ চন্দ্র । (মেদিনী) ৬ প্র, কামদেব। 

৭ হর। স্ত্রিয়াং ভীষ বিলাসনী। ৬ নারী। ৭ বেশ্তা। 

“সিদ্ধচারণগন্ব্রৈঃ স! প্রযাত! বিলাসিনী। 

“করাদত নম্থু শিথরিণী দৃশ্তুতি শিশো- 
ধিলীনাঃ শ্মঃ সত্যং নিয়তমবধেয়ং তদখিলৈ। 

ইতি ভ্রস্তদেগাপান্ুচিতনিভূতালাপজনিত- 
শ্মিতং বিভ্রন্দেবো জগদবতু গোবদ্ধনধরঃ ॥” ( ছন্দোমঞ্জরী ) 

৷ বিলীয়ন (ক্লী) গলন। ভ্রবীকঃণ। 
( আশ্ব” শ্রোত” ২৬।১* ভাষ্য) 

বিনুগ্টন (লী ) বি-ুঠ২লুট। বিশেষরূণপে লুষঠন। 

বিলুষ্টিত (শ্রী) অবলুষ্ঠিত। 
বিলুপ্ত (ব্রি) বি-নুপ্ক্র। ১ তিরোহিত, লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট । 

২ লুষ্ঠিত। ৩ ছিন্ন। ৪ আক্রান্ত। ৫ গৃহীত। 

ধহ্বাশ্চর্যেহপি বৈ স্বর্গে দর্শনীয়তমাকৃতিঃ ॥* ( মহাভারত ) বিলুপ্য, বিলোপ্য ( ব্রি) বিলোপের যোগ্য। 

৮ বিলাসশালিনী। প্বিলাসিনি ! বিলসতি কেলিগরে” বিলুভিত (রি) চঞ্চল। 

( গীতগো” ১৪) | বিলুম্পক (পুং ) চৌর, চোর। 

৯ হরিদ্রা। (রাজনি) ১* শব্ঘপুষ্পী। ( বৈস্তকনি” ) 

বিলাসিনিক। (ভ্ত্রী) বিলাসিনী। 

বিলিখন (ক্লী) বি-লিখ-লুুট,। ১ লেখা। ২ খনন করা। 

৩ আচড়ান। 

বিলিখ। ভ্ত্রী) ১ মত্ম্তভেদ। ২ ইলিশ মাছ। (বৈস্ত” নিথ") 

বিলিখিত (তরি) বিশেষ প্রকারে লিখিত। 

বিলিগী (জী) নাগভেদ। ( অথর্ব ৫1১৩৭) 

বিলিঙ্গ (ক্রী) অন্ত লিঙ্গ। (ভারত সভাপর্ব ) 

অন্যন্লিঙ্গমন্যৎ কর্দেত,৫ঁঃ। ( নীলক% ) 

বিলিনাথ কবি, মদনমঞ্জরী নামক নাটকপ্রণেতা। 

বিলিপ্ত (হি) বিশেষরূপে লিপ্ত, বিজড়িত। 

বিলিপ্তা (স্ত্রী) এক সেকেগ্ডের ভ১০ পরিমাণ কাল। (গণিত) 

বিলিপ্তিকা (ভ্ত্রী) কানভেদ। |. বিলিপ্তা দেখ। | 

বিলিপ্তী ভত্রী) ভ্ঞানলোপের অবস্থা । (অথর্ব ১২১৪১; 

বিলিস্তেক্গ! (স্ত্রী) দানবীভেদ। ( কাঠক ১৩৫) 

বিলীঢ় (ত্রী)বি-লিহজ্ত। দৃঢত্ত্ত। ( অথর্ব” ১১৮৪ ) 

“তথাবিধং বিলীঢ্য, বিশেষেণ লীঢ়ং বিলীঢ়ং। লিহ আস্বা- 

হনে ভাবে নিষ্ঠা "হো ইতি ঢত্বম। “খসন্তথোবোহধঃ 

ইতি ধত্বম। ততঃ ইদত্বে কৃতে চো চে লোপঃ, ইতি ঢলোপে 

ঢলোপে পূর্বন্ত র্যোহণ+” ইতি দীর্ঘঃ। বিলীঢ়ে ভবং বিলী- 

যম ভবে ছন্দসি' ইতি যৎ্। পূর্ব স্বরিতত্বম্। বিলীঢমিব 

স্থিতং কেশানাং প্রতিলোম্যরূপং ললাটপ্রান্তে বর্তমানং যৎ 

ছল ক্ষণ তদপি নাশগ়্াম ইত্যর্থঃ।” € অথর্বব” ১১৮৪ সায়ণ ) 

বিলীন (তরি) বি-লী-ক্ত। ১ দ্রবীতাব প্রাপ্ত দ্বতাদি। পধ্যার”_ 

বিদ্রত, ক্রুত। ২ বিঙ্লি্ট । ৩ বিশেষ প্রকারে লীন, 

লরপ্রাণ্ড। 

সা] ১৮০ 

“তদদ্য নঃ পাঁপমুপৈত্যনম্য়ং 

ফন্নষ্টনাথস্ত বসোধিলুম্পকাৎ ॥” (ভাগবত ১১৮৪৪) 

“বিলুষ্পকাদপতর্ত,শ্চৌরাদেঃ (স্বামী) 

বিলুলিত ট্রি) বি-লুল্-ক্ত। ১ চঞ্চল, করিত, দেহুলামন, 

চালিত। ২ বিদুরিত। 
বিলেখ (পুং) বি লিখঘঞ। ১ অন্ধণ। ২ উৎখাত । 

“বিলেখাবুৎখাতারৌ” ( নীলকণ্ঠ) 

বিলেখন (কী) বি-লিখ-লুটু। ১খনন;খোড়া। ২ আঁচড়ান। 

৩ বিদারণ। ৪ দুলোৎপাটন। ৫ কর্ধণ। ৬বভাগ করণ। 

বিলেখিন্ ( ব্রি) বিলেখন কারী, ভেধকারী | 

“নতস্তলবিলেখিভিঃ” ( মহাভারত ) 

বিলেতৃ (ধি) বি-লী-তচ । (পা ৬/১।৫১) ১ বিলগ্নকারী, 

লয়কারী, ধিনাশকারী। ২ দ্রবকারী। 

বিলেপ প্ং) বি-লিপ ঘঞ.। ১ লেপন, মাথান। ২ চন্দনা 

লেপনযোগ্য গন্ধদ্রব্য। 

“অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্তরিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্। 

বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং পর্রচ্ছ যাস্তীং প্রহসন্রস প্রদঃ”। 
( ভাগবত ১০৪২৯) 

বিলেপন (রী ' বিলিপান্তেইঙ্গা্তনেনেতি বি-পিপ-ুট,। ১ 

গাত্রান্থলেশনী, বপ্তি, বর্ক। (অমর) 

২ কুস্কুমাদি লেপন। পধ্যায়, সমালস্ত | ( অমর ) 

বিলেপনিন্ (তরি) বিলেপনমন্ত্স্ত। বিলেপনবিশিষ্ট। 

বিলেপনা (স্ত্রী) বি-লিপ-দাটু কর্্ণি, করণে বা। যবাগু, 

যাউ। ৯ গ্ুবেশা স্ত্রী। (মোদণা) 

বিলেপিকা! (ত্র) বিলেপী। | 
বিলেপিন্ ত্রি) বিলেপয়তি ষঃ বি-লিপ-াণনি | লেপনকর্তা । 



বিলেশয় ী 
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“ততঃ প্রাগন্রাগেণ রঞ্জিতঃ স্বাস্তরান্ মম। 

পশ্চাৎ পৃষ্ঠবিলেপিন্ত! অঙ্গরাগেণ তে করঃ ॥” 

( কথাসরিৎসা” ৩৭২৫ ) 

বিলেগী (তত্র) বিলিপ্যতেহসৌ ইতি বি-লিপ-ঘএঞ ( কর্মাণি ) 
্িয়াং ভীষ্। যবাগূ, যাউ বিশেষ । (অমর) গিলহথী। (মহারাষ্) 

রোগীর - পূর্ববাভ্যন্ত আহাধ্য অন্নের অর্থাৎ রোগ হইবার 
পূর্বে দৈনিক গড়ে বেষত পরিমাণ তণুলের অন্ন আহার করে, 

তাহার (এ তণুলের) চতুর্থ।ংশ পরিমিত ত গুল লইয়া! শিলাদিতে 

উত্তমরূপে বাটিরা, চতুর্তণ জল দ্বারা তাহা পাক করিবে 
এবং পাকশেষে দ্রব ভাগ কমিয়া গেলে নামাইতে হয়, এই 

নিয়মে প্রস্তত অন্নকে বিলেপী বলে। 

"বিলেপীমুচিত।দ্ভক্তাচ্চতুর্থাংশকৃতাং বদেৎ। 

বিলেগী চ ঘনা সিকথৈ সিদ্ধা নীরে চতু গুণে ॥” 
(স্থশ্দত চি ৩৯ অঃ) 

বিলেগী লঘু, ইহার ভক্ষণে অগ্নি প্রদীপ হয়। ইহা হ্বদ্রোগ, 

ব্রণ (ক্ষত) ও অক্ষিরোগের উপকারক ; আমশুল, জর ও 

তষ্ণানশিক। ইহাতে মুখে কচি, শরীরের পুষ্টিতা ও শুক্র 

বুদ্ধি হয়। 
বৈগ্ভকনিঘ্ট,তে ইহার প্রস্ততপ্রণালী ও গুণ এইন্নপ 

লিখিত আছে, 
“কৃতা চ ষড় গুণে তৌয়ে বিলেপী ভ্রাষ্্রত গুলৈঃ। 

' সা চাগ্রিদীপনী লী হিতা| মুচ্ছাবাপহা! |” ( বৈ" নিঘ" ) 

ঈবছুষ্ট তুল ছয়গুণ জলদ্ার! পাক করিলে বিলেপী প্রস্তত। 

হয়; এই বিলেপী লু এবং ইহা! অগ্রির বৃদ্ধি এবং মুচ্ছ ও 

জরমাশক। 

বিলেপ্য (তরি) বি-লিপ-যত্। ১ লেপনযোগ্য, যাহাকে লেপ 

দেওয়া যায়। 

“স্থপনং তববিলেপ্যায়ামস্টাত্র পরিমাজ্জনম্।” (ভাগবত ১১ ১৭।১৪) 

(পুং) ২ যবাগু, যাউ। 

বিলেবাদিন্ (পুং) 
শয়বাসেতি সপ্তম্যা অলুক্ (পা ৬৩১৮) সর্প। ( শব্দরদ্া” ) 

বিলেশয় (পু ) বিলে শেতে বিলে-শী-মচ, অধিকরণে শেতেঃ 

(পা ৩২১৫)  শয়বাসেত্যলুক। ১ সর্প। 

( গোসাপ ), শশক, শল্লকী 
বাস করে বলির! উহাদিগকে বিলেশয় বলে। 

ও বুংহণ । 

“গোধাশশতুজঙ্গাথুশলক্যাগ্তা বিলেশয়াঃ। 

৭১৮ ] 

) বিলে গর্তে বসতীতি বিলে-বস- িনি বিলোঁচন 

( অমর ) 

৭.২ মুষিক। (জটাবধর) ৩যাহারা গর্তে বাস করে। গোধা 

(সজার ) প্রভৃতি জন্ত গর্তে 

ইহাদের মাংস 

বাষুনাশক, রস ও পাকে মধুর, মলমুত্ররোধক, উষ্ঝবীর্ধ্য 

1918 
সা পা সাপ সপ 

রঃ উস তি হত লা ১ স্প্রপে মুসা তু সত নি 

বিলেশয়া বাতহরা মধুর রসপাকয়োঃ। 
বৃংহণা পদ্নগ্ম, “1 বীর্যোষা। আপি কীণ্তিতা ॥” ভাব প্রকাশ? 

রাজশিবণ্ট,তে €হাদের গুণ এইব্ূপ লিখিত আছে, 

“তন্মাংসং শ্বাসবাতকাসহরং পিভপাহকরঞ্চ।” ,রাজনিণ বণ ১৭) 

বিলেশয় জন্তদিগের মাংস শ্বাস বাত ও কাসনাশক 'এবং 

পিত্ত ও দাহকারক। 

কোকড় নামক একরকম মৃগ আছে, তাহাদিগকে ও বিলেশয় 

ব্লাযায়। ইহাদের মাংস অতীব গহিত; কেননা উহ অত্যান্ত 

দুক্জর, গুঞুপাক ও অগ্নিমান্দ্যকর। 

“অন্ঠে বিলেশয়া যে তু কোকড়োন্দুবিকাদয়ঃ | 

তেষাঞ্চ গঠিতং মাংসং মান্দাগৌরবছুক্জরম্ ॥'৮ ( পধ্যায়মুণ ) 

(ত্রি) ৪ গর্ডে শাসিত, যে পর্তে শুইয়া আছে । 

পন দরর্শ পিতুন্ গর্তে লক্ঘমানানপোমুখান্। 

এক্তস্ববশিষ্টং বৈ বীরণন্তন্বম।শ্রিত।ন্। 
তং তন্তঞ্চ শনৈরাখুমাদদানং বিলেশয়ং ॥” ( মহাভারত ) 

বিলোক (পুং) ৯ দষ্টি। ২ বিশেষ লোক। 

বিলোকন (কী) বিপোক্-লুট,। ১ অবগোকন, আলোকন, 

1 দেখা। 

পট আলি পাস পি পা শাল শশী শিশিশি তত 

"দবিলোকনেনৈব তবামুনা মুনে 

কতঃ কৃতার্ঘোহম্মি নিবঠিতাংতসা ॥৮ (মাঘ ১ স") 

(করণে লুট) ২ নেত্র, চক্ষু, যাহাদ্বারা অবলোকন 

ূ করা যায়। 

বিলোকনীয় (তরি দর্শনীয়, দেখিবার যোগা, স্দৃশ্ঠ । 

ৰ বিলোকিতি (ত্রি)বি-লোক-ঞ। ১ আলোকিত, দৃষ্ট, যাহা 

দেখা হইয়াছে। (ভাবে ক) ২ দর্শন, দেখা। 

বিলোকিন,_ (তরি) অবলোকনকারী, ডরষ্ঠা। 

 বিলোক্য ( ত্র) বি-লোক-যতৎ। অবলোকনযোগ্য, দর্শনীয় । 

*বিলোক্যা বিশদ] টচষাং ফলপত্তি 2 শুভীষণা |” 
( মার্কগ্েয়পুরাণ ৪৩৩৯ ) 

(ক্লী) বিলোচ্যতে দশ্ঠাতেহনেনেতি বি-লোঁচি- 

লাটু। চক্ষু। 
“উমামুখে বিশ্বফলাধনোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ।* 

( কুমার ৩1৬৭ ) 

বিরুদ্ধে লোচনে যন্ত। (তরি) ৩ বিকৃত- 

| 
| 

২ দর্শন, দেখা । 

নয়নবিশিষ্ট | 

“যদি তে সঙ্গরেচ্ছানস্তি কুরূপা ভবভাবিনি ! 

লাম্বোঠী কুনখা করা ধরাজক্রবর্ণ। বিলোচন| ॥” 
( দেবীভাগবত ৫৩১৪৩ ) 

( পুং ) নেত্রপথ, চক্ষুগগোচর। বিলোচনপথ 



বিলোমব্ৈরাশিক 
[০ স্পা সপ শিস তি এ আপি শিশির সপ শি 

পবিলোচনপথং চান্ত ন গান সাহিত্য") 

বিলোটক " পুং) বি-লুট্ থল্। নলমীন, নলা মাছ। 

বিলোটন (ক্লী) বি-লুট২ল্যুট,। বিলুঠন। 
বিলোড় ' পুং) আলোড়ন । 

বিলোড়ন ! ক্লী) বি-লুড়-লুট,। ১ মন্থন। ২ মালোড়ন। 
“রাধিকা দধিবিলোড়নস্থিতা 

কুষ্ণবেণুনিনৈরথোদ্ধতা |” ( ছন্দোমঞ্জীরী ) 

বিলোড়য়িতৃ ব্রি) আলোড়নকাবী। মন্থনকারী। 

বিলোড়িত (ত্রি) বি-লুড়-ভ্ত। ১ আলোড়িত, 
(ক্লী) ২ তত্র, ঘোল। 

বিলোপ (পুং) বি-ুপ-ঘঞ্। ৯ লোপ, বিনাশ । ২ তিরো- 

ভাব। ঠ১মুত্যু । ৪ ধ্বংস। 

বিলোপক (ত্রি)১ লোপকারী। ২ অপহরণকারী । 

বিলোপন (ক্রী) বি-লুপ-লুট। খিলোপসাধন। 

[ বিলোপ দেখ। ] 

বিলোঁপিন্ (ব্রি) খি-লুপ,ণিনি। বিলোপকারী। 

বিলে। প্ত (প্রি) বি-পুপৃতচ। ১ বিলোপকর্তী | ২ ধ্বংসকর্তা | 

বিলোপ্য (বি) লোপযোগ্য। 

“নহি পুরুষৈঃ পরকীণ্তয়ো বিলোগ্যাঃ।” (তাম্শাসনলিপি) 

নিলোভ (পুং) খিলুভ-ঘএ১। বিলোভন, বিশেষ লোভ । 

নিলোভন (কী) বি-লুভ-লুুট,। ১ প্রলোভন । গিচ, লুট 

২ লোভকরান। 

বিলোম (ব্রি) ৯ বিপরীত, ব্যুৎ কম, উপ্টা। পধ্যায়__ 

প্রতিকূল, অপসব্য, অপঠ?, বাম, প্রসব্য, প্রতীগ, প্রতিলোম, 

অপু, সব্য, বিলোমক। 
“দ্রুতমুকুলিতনৃষ্িঃ ম্বপ্নণালো বিলোমো 

ভয়রুতহিতভক্ষী নৈকশোহস্থকৃছকচ্চ ॥” ( বৃহত্স ) 

২ লোমরাহত। 

(58) সদ রর 18 হছির 

(বলোমক োঁত্র) বিলোম-ম্বাথে কন্।  বিপরীত। 

বিলোমজ ত্র) (িলোম-জন-ড। বিলোমজাত প্রতিলোমজ 

অনন্ত । বর্ণে ন। পশ্সিনা বিপবীতভাবে উদ্পন্ন। বেমন শৃর্বেণ 

মথিত । 

। ক্লী) ৬ অরথট্রক। 

ওরসে ত্রাঙ্গণীব গভজাত সন্তান । 

কিলোমজাত [বপখাত 
“আহে বয়ং জন্মতোহগ্য হাস্ম 

বুদ্ধপ্ুবৃন্া(প বিলোমজাতঃ ॥ ( ভাগ” ১১৮১৮ ) 

বিলোমজিহ্ব ( পুং) ( গিকাণ) 

বিলোমব্রেরাশিক- বিপরীত ভাবে থে ত্রৈরা 

এ ভাবে জাত. বিলোমজ । 

হস্তা। 

[শক কষা হয়। 

( লীলাবতী ) 

| বিলোমন্ (ছি) ১ বিলোম, বিপরীত 

প্রাত্রিহ্যসংজ্ঞেযু বিলোম জন্ম” ( বৃহত্সং ২৬1৪) 

২ লোমরহিত, কেশহীন। 

(পুং) ৩ যছুবংশীয় রাজভেদ। কুকুরের পুত্র। 

( ভাগ” ৯২৪।১৯ ) 

বিলোমপাঁঠ (পুং ) বিপরীত ভাবে বেদ পড়া, বুাতক্রম পাঠ। 
বিলোমবর্ণ (বি) বিলোমজাত। (পুং) বর্ণসঙ্কর। 

বিলোমাকরকাবা) রামরুষ্খকাব্য, ইহার অক্ষরযোজন বিপ- 

রীততাবে আছে বিয়া ইভার বিলোমাক্ষর কাব্য নাম হইয়াছে । 

বিলোমিত তত্রি) ১ বিপবীত। ২ বিশেষ তাবে লোমযুক্ত। 

বিলোমী (স্ত্রী) আমলকী। 

বিলোৌল (তরি) বিশেষেণ লোলঃ | 
২ অতিলোভী। 

বিলোৌলন (ক্লী) কম্পন। 

বিলোহিত (তরি) ১ অতিশয় লোঁহত, গাঢ় লাল। 

( পুং) ২ সপভেদ। 

বিল্ল (রী) ১হিঙু। [ বগীয় খিল্প দেখ। ] 

২ আলবাল। 

"অবঘট্াবচৌ তুলো তল্লং বিল্লং তলঞ্চ তৎ।” ( খিকা*) 
বিল্লমুলা ( রা বারাহীকণ্দ। 

বিল্লপু (ক্র) দশ পুরণ মাতা, যে স্বীর দশ পুত্র জন্মিয়াছে। 
রী সপুস্থ: সুতবন্থরা | 

বিল্লুহুর্দশপু রা স্তাদে কাধিক! তু করঙ্থঃ | (শব) 

বিল্ব (পুং) বিল ভেদনে উঃ উদ্বাদরশ্চেতি সাধুঃ। ফলবক্ষ 

ভে, বেলগাছ। 

(ব্লী) ০ বিল্বকল, ণেপগাছেব ফণ। [বীয় বিশ্ব শব দেখ] 

বিল] (স্থ্ী) শাপিধান্য।বশেষ। হাব রূপপ্ুণা্ধি যথ1,_-এই 

ধান্য, মাগদীনামক শাপিধাগ্ঠের স্তায় গীতবর্ণ ও তদ্গুণযুত্ত 
রশচি ও বলকাবক, মুররদোষস্ ও 

১ চঞ্চল, চপল, কম্পমান। 

অর্থ(খ ককবাতলা, এবং 

| শ্রমপহারক। 

ূ "বন্বগা মাগধী পীহা স 
ূ চিত রদোবন্্রা চ গ্রমাপহা ॥৮ € আত্রস* ১৫ অণ) 
ৰ বিল্বতৈল (রী; কর্ণরোগারিকারোক্ক তৈলাবশেষ । প্রস্তুত 

ৃ গ্রণাণা, _তিলতৈল ৪ পের, ছাগছুদ্ধ ১৬ সের, গোমুখপর্ 

ৰ 

1 মানা €ণা €ণেঃ | 

বেলশ্ডঠ ১ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক কাবয়। পাকাবসানে 

নাম।ইয়। খাপিষ্য ও কর্ণনাদরোগে ব্যবহার করিতে হয়। ব্যব- 

হার কারার পূর্বে পুরাতন গুড ও শু ঠেখ জলের নহ্য গ্রহণ 

করিয়। ততপরে এই তৈল করণে পুর্পণ করিতে হয়। 

অন্ঠপ্রকার,__ভিল তৈল ১ সের, ছাগছুদ্ধ ৪ সের) 'গোমুর 
/ 
) 



বিবক্ষণ 

৪ সের কাচাবেল বা বেপশুট ১৬ তোল! এই সমম্ত একত্র 

পাক করিয় খন তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ ছুগ্ধ ও 

গোমুত্র ক্ষয় হইয়া! যাইবে, তখন নামাইয়া তৈল ছাকিয়া লইবে। 

এই তৈল কর্ণে পুরণ করিলে বাতশ্লৈত্মিক বধিরতায় উপ- 

কার করে। 

বিল্বপত্র ( ক্লী) বেলের পাতা, বিববৃক্ষের পত্র। 

বিন্বপর্ণা (স্ত্রী) বাতগ্র পত্রশাকবিশেষ। (চরকন্থ স্থাঁ ২৭অ?) 

বিল্বপেশিষি] কা (তরী) শুফবিহথণ্ড, চলিত বেলগুঠ। 

ইহ! কফ, বায়ু, আমশুল ও গ্রহণীর শাস্তিকর। 

“কফবাতামশূলক্ী গ্রহিণী বিহপেষিকা ।” (রাজনি” ) 

বিল্বমধ্য (ক্লী) ১ বিশ, বেলের মধ্যের শাদ। ২ বেলগুঠ। 

বিন্ব। স্ত্রী) হি্ুপন্রী। 
বিল্বাদ্দিকষাঁয় (পুং) বাতজরনাশক কথায় (পাচন) বিশেষ। 

বিষমূল, শোনাছাল, গান্তারী, পারলী, গণিয়ারী, গুড়,চী, আম- 

লকী ও ধনিয়া এই কয়েক দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আন পরি- 

মাঁণে লইয়! অর্দধসেব জলে পাক করিয়া অর্ধপোয়া আন্দাজ 

থাকিতে নামাইয়া সুঙ্সবন্ত্রে ছাকিয়া পান করিলে বাতজর 

নই হয়। 

বিশ্বান্তর (পুং) ১ কণ্টকিবুক্ষ বিশেষ। ২ উশীর নামক 

বীরতরু। তেলেগু ভাষায় ইহার নাম-_বেগুতুরুচে্ট,। এই 

বৃক্ষের ফুলের আকার জাতিফলের স্তাঁয় এবং বর্ণ সাদা, কাল, 

লাল, বেগুণে ও হরিদ্রা প্রভৃতি নানা রকম হয়। আর উহ্বার 

পাতাগুলি শমিবৃক্ষের পাতার ন্ায়। (ডবণ) ইহার গুণ, 

কটু, উষ্ণ, আগ্নেয়, পথ্য, বাতরোগ ও সন্ধিপূলনাশক। (রাজনি”) 

ভাবগ্রকাশে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,_- 

বিববান্তর রসে ও পাকে তিক্ত, উষ্ণবীর্যা, কফ, মুত্রীঘাত ও 

অশ্মরীনাশক, সংগ্রাহী (ধারক) এবং যোনি, মুত্র ও বায- 

রোগনাশক। 

“বিবান্তরে। বসে পাকে তিক্স্ত,ঃ কফাঁপহঃ। 

ৃত্রাধাতাশ্মজিদ্গ্রাহী যোনিমৃত্রানিল প্রণুৎ ॥” (ভাবপ্র ) 

৩জাঙগল দেশ। ৪ নর্ীতট। ৫ চর্ঘতী নদীর মুমীপ। 

বিবংশ (পুং) ১ বিশিষ্ট বংশ। ২ বংশরহিত। 

(ত্রি) বিশিষ্ট বক্তা । 

৬ (ক্লী) বিশি্ বক্তার ভাব বা ধর্ম । 

“সচেতাঃ সংস্তবব্যক্তবিবিভুত্থো বব সঃ” (রাঁজতর” ৪1৪৯৮ ) 

বিবরস্ (নি) বিশিষ্ট বা, স্তভবাক্য বলিতে বিশেষ নিপুণ। 

*সিষক্কি নাসত্যা বিবকান্” (খক্ ৭৬৭1৩) 

“বিবনকান্ স্ততীনাং বক্তা” ( সায়ণ) 

রিবক্ষণ (জি) বি-বচ১[ বা বহ]সন্ন্যুট। জ্ঞাপনীর, কথ- 

[ ৭২০ ] বিবক্ষা 

নীর, স্বত্য, ধাহাকে কোন অভিপ্রেত বিষয় জানান বা বলা 

যাইতে পারে অথবা ধাহাকে বিশেষরূপে স্ততিবাক্য বলা যায়। 

২ প্রাপ্তব্য, পাওয়ার উপযুক্ত, যে পাওয়াহতে পাঁরে। যৎ কর্তৃক 

পাওয়! যায়। 

পঅন্ধসে! বিবক্ষণন্ত পীতয়ে” (খক্ ৮১২৫) 

বিবক্ষণন্ত বক্ত,মিষ্ন্ত স্তত্যন্ত যদ্বা বোঢ়ব্স্ত প্রাপ্তব্যা- 

দ্ধসোহ্রন্ত সোমরূপন্ত গীতয়ে পানার্থং 1 (সায়ণ) 

৩ হবনশীল আহৃতি প্রদাতা। 

"্বিবক্ষণত্ত পীতয়েশ (খুকু ৮৩৫।২৩ ) 

'বিবক্ষণন্ত হবনশীলম্ত (সায়ণ) 

বিবক্ষা [তস্ত্রী) বক্ত,মিচ্ছা বি-বচ২সন্“অচ, শ্বিয়াং টাপ্। 
বলিবার ইচ্ছা। ব্যাকরণে উক্ হইয়াছে যে, “বিবক্ষাবপাৎ 
কারকাঁণি ভবস্তি” বিবক্ষান্থুসারেই কারকসমূহ হয় অর্থাৎ 

বন্ত! যে ভাব বলিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভ্তাবেই বলিতে 

পারেন। পরে তাহার সেই প্রয়োগান্থসারেই কারকাদির 

নির্ণয় করিতে হয়। যেমন “ধনং যাতে রাজভ্যঃ” রাজগণের 

নিকট ধন যাঙ্কা! করিতেছে । “পরশুশ্ছিনত্বি* পরশু ( কুঠার) 

[ বৃক্ষকে ] ছেদন করিতেছে । প্রথমস্থলে রাজার্দিগকে অথাৎ 

'রাঞ্গণের নিকট? এই অর্থে 'রাঞ্জভ্যঃ, ( চতুর্থী ) বা 'বান্২, 
( দ্বিতীয় ) এই দুইটা প্রয়োগের মধ্যে বক প্বিবক্ষাবশাৎ 

কারকাঁণি ভবন্তি” এই প্রাচীন অনুশাসনানুসারে উহার (এ 

পদদ্বয়ের ) যেটা ইচ্ছা! হয়, তিনি সেইটাই গুয়োগ করিতে 

পারেন । দ্বিতীয় স্থলেও প্রদশিতরূপে অর্থাৎ পরগু (নিজে) 

ছেদ করিতেছে । অথবা 'পরশুন। ছিনত্তি [কেহ] পরপ্ 

দ্বারা ছেদ করিতেছে । এই ছুয়ের যেভাব ইচ্ছা হয়, বক্ত! 
তন্্রপ প্রয়োগ করিতে পারেন। এক্ষণে ইহাদের মধো কোন্ 

স্থলে কিরূপ বিবক্ষা করা হইল, তাহা বলা যাইতেছে, প্রথম 

স্থলে রাজশব 'যাচতে” এই যাচ.ঞার্থ দ্বিকর্্মনক “যাচ' ধাতুর 

গৌণকন্ম হওয়ায় উহার উত্তর প্ররুতপক্ষে দ্িতীয়া বিভক্তিই 
হওয়। উচত ; কিন্তু সেই স্থলে বন্ত! ইচ্ছা করিয়া চতুর্থী বিভক্তি 

করিলে ফলিতার্থে বুঝিতে হইবে যে, বক্তা কর্ম বা দ্বিতীয়া 

স্থানে চতুর্থী করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলেও এরূপ জানিতে 

হইবে যে করণ কারকের বত্তৃত্ব বিবক্ষা হইয়াছে, কেননা! অন্ত 

কোন এক্টী কর্ত। না থাকিলে অচেতন পদার্থ বিধায় পরণুর 

নিজের ছেদন করিবার কোন ক্ষমত। নাই। আর আর 

স্থলেও ঘটন! অনুসারে বিবেচন! করিয়া এইরূপ বুঝিয়া লইস্ে 

হইবে। ২ শক্চি। 

*প্রকৃত্যর্থোহপি খঘেতহুদিস্তন্ত বিশেষণম্। 
সঙ্থ্যয়। তুল্যনীতিস্া্দবিবঙ্ষাং গ্রপঙ্ডতে ।” ( একাদশীতত্ব ) 



ইচ্ছাযুক্ত। যাহ। 
বলিবার ইচ্ছা! করা হইয়াছে । ৩ শক্যার্থ। প্উপাদেয়গতাঁয়াঃ 
সংখ্যায়া বিবক্ষিতত্বং যুক্তমূ। অনুপাদেয়গতা সংখ্যা ন বিব- 
ক্ষিঅ।” (মাধবাচার্ধ্য ) 

বিবক্ষু (তরি) 'ক্রবঃ সনি বচ্যাদেশে (সনাশং সভিক্ষ উঃ) 
ইতি উ প্রতায়ঃ। ১ বলিবার ইচ্ছুক। 

প্বৎ সুপর্ণা বিবক্ষবো 'অনসীরা বিবক্ষবঃ | 
তত্র মে গচ্ছতান্ববং শল্য ইৰ কুল্মলং যথা ॥৮ 

. ( অথর্ববেদ ২৩০৩) 
বিবক্ষবঃ বক্ত,মিচ্ছবঃ (সায়ণ ) 

বিবচন (ক্লী) বি-বচ-ল্যুট। প্রবচন। কথন। 

বিবৎস, (পুং)১ গোৰৎস। ২ শিশু। (ব্রি) ৩ বৎসহীন। 
“পৃচ্ছতি সাশ্রবনাং বিবৎসামিব মাতরম্।” 

( ভাগবত ১।১৬।১৯ ) 

'বিবৎসাং নষ্টাপত্যাং (ম্বামী) 

বিবদন (ক্রী) বি-বদ-ল্যুট। ১ বিবাদ, কলহ। 
উপদেশ । ( সন্ধর্দপু” ) 

বিবদমান (তরি) বি-বদ-শানচ। বিবাদকর্তা। 

বিবদিতব্য €ত্রি) বিবাদের যোগ্য। 

বিবদিষু) (তরি) বিবাদ করিতে ইচ্ছুক। 

বিবধ (পুং) বিবিধো বধো হননং গমনং বা ব্র। ১ বীবধ, 

২ বুদ্ধের 

ধানযতগুলাদি লওয়া । ২ পর্যাহার। ৩ মার্গ, পন্থা। ৪ ব্রীহি- 

তৃণাদির হরণ। ৫ উপরে শিক বাঁধা বহিবার কাঠ, বাক। 

৬ ভার। 

বিবধিক (পুং) বিবধেন হরতীতি বিবধ-ঠন্। (বিভাষা 

বিবধবীবধাঁৎ। পা ৪181১৭) বৈবধিক। 

বিবন্দিবু (ক্রি) বন্দনা করিতে ইচ্ছু, অভিবাদনেচ্ছু। 

বিবদ্ধিক (তরি) ১ বিবন্ধাযুক্ত। বিবধিক। 

বিবয়ন (রী) বয়ন, ঝুড়ি প্রত্থতি বোন! 

বিবর (রী) বি-বৃ-পচাঘ্চচ,। ১ ছিদ্র। 

শ্যচ্চকারবিবরং শিলাঘনে” (রঘু ১১১৮) ২ দোষ। 

“একা গ্রঃ ম্তাদবিবৃতো.নিত্যং বিবরবর্শকঃ |” 

(ভারত ১১৪১৭) 

৩ অবকাশ। (ভাগবত ৫1১১২ ) 

* ৪ বিচ্ছে্।। ৫ পৃথকৃ। ৬ কালসংখ্যাভেদ। (ললিতবিস্তর) 

বিবরণ ক্লৌ) বি-বৃ-ুট। ১ ব্যাথ্যা। ২ বর্ণন। ৩টীকা। 

৪ অর্থপ্রকাশ। ৫ প্রকাশ। 

বিবরনীলিকা (তরী) বিবরধুক্তং নালং হন্যাঃ। বেপু। চলিত 

, গ্রীশ। ২ বংশী, বাশী। 
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বিবরিষু (ঝি) প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। 
বিবরুণ (ব্রি) বরুণকাধ্যবিশেষ। 

বিবর্চস্ (ত্বি) দীশ্বিহীন। 
বিবর্জক (তরি) পরিত্যাগকারী। 
'বিবর্জন (ক্লী) ত্যাগ, বর্ন, দূরীকরণ । 

বিবর্জনীয় (তরি) বি-বর্জ-অনীয়র। ত্যাজা, ত্যাগ করার 
যোগ্য, বর্জা। 

বিবর্ণ (পুং) বিরুদ্ধে বর্ণঃ। ১ লীচজাতি, হীনবর্ণ। 

পভৈক্ষচরয্য। বিবর্ণেু জঘন্ঠা বৃত্তিরিষ্যতে ।” 
( মাকগেয়পুরাণ ৪১।১০ ) 

বিবর্ণতা (স্ত্রী) বিবর্ণের ভাব বা ধর্ম। মালিম্য, দীপ্রিহীনতা, 
কাস্তিশুন্তত|, নিশ্রভতা । 

বিবর্ণত্ব (ক্লী) ম্লানগাত্রতা। 

বিবর্ণমনীকৃত (তরি) জবিবর্ণমনঃ বিবর্ণমনঃ কৃতং অভূততন্ভাথে 
চি। মলিনীকৃত। 

বিবর্ত (পুং) বি-বৃৎ-ঘঞ.। ১ সমুদয়। ২ অপবর্তন, পরিবর্তন । 
৩নৃত্য। ৪ প্রতিপক্ষ । 

"ঈশাণিমিৈশ্বধ্যবিবর্তমধ্যে লোকেশলোফেশয়লোঁকমগ্যে 1” 
(নৈষধ ৩1৬৪) 

৫ পরিণাম, সমবায়িকারণ হইতে তদীয় বিসদৃশ (বিভিন্নরূপ) 
কার্যের উতৎ্পত্তি। সমবায়িকারণ- অবয়ব; কাধ্য-'অবয়বী। 

এ সকল কারণ হইতে যে সমস্ত কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহারা 
প্রায়ই সেই সেই কারণের বিসৃশ অর্থাৎ আকুতি প্ররূতিগত 
বিভিন্নতাপ্রাপ্ত। যেমন, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'গ্রভৃতির 

সমবায়ে উৎপন্ন দেহসমষ্টি, পৃথকভাবে উহাদের এত্যেকের 

সহিত আরুতিগত বিভিন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহটা যে, একটা অঙ্গুলি 

বা একখানি হাতের সমান নয়, ইহা! দৃষ্টতঃ ম্প্টট দেখা যায়। 
তরলশুক্র ও শোণিত সমবাঁয়ে যে কঠিন দেহের জট, ইহাও 

সমবায়িকারণ হইতে তীয় বিসদৃশ (ভিনাকার) কার্ষ্ের 
উৎপত্তি। সাংখ্যতন্বকৌমুদীতে এই সম্বন্ধে একটু আভাস 
পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে,_-“একগ্ত সতো বিবর্তঃ 

কার্ধযজাতং নতু বস্তমৎ” কার্ধ্যজাত ( কার্যযসমূহ ) অর্থাৎ জগৎ 
একটা নিত্যপদার্থের বিবর্তমাত্র ; বস্ত ( জনপদার্থ) অর্থাৎ 

প্র জগৎ সৎ ( নিত্য ) নহে । 

৬ ভ্রান্তি, ভ্রম | ৭ আবর্ত, ভ্রম, ঘৃণন | ৯ বিশেষরূপে স্থিতি । 

বিবর্তন (ক্লী) বি-বৃৎ্ল্যুট। ১ পরিভ্রমণ, প্রদক্ষিণীকরণ। 

“কথয়তি শিবয়োঃ শরীরযোগং বিষমপদা পদবী বিবর্তনেষু।* 

( কিরাত্]র্জুনীয় ৫1৪০ ) 
২ পার্খপরিবর্তন, পাঁশফেরা । ৩ পরিবর্তন। ৪ নৃত্য।, 

৯৮১ 



বিবর্তিতমন্ধি বিবর্তিতসন্ধি 

শনের নিমিত্ত কর্ণাভ্যন্তরে যন্থবিশেষের ঘূর্ণন । (সুশ্রুত সু” ৭অণ) 
বিবর্তবাঁদ (€পুং) বেদাস্তশান্ত্র বা দন | 

“সত্যৈরাখ্যাতে পরিণামবাদে পরিপন্থিনি জাগরূকে । 

কথস্কারং বিবর্তবাঁদ আদরণীয়ো ভবেৎ ॥” ( সর্বদর্শনস” ) 

বিবর্তিত (প্রি) ১ পরিবপ্তিত। ২ প্রত্যাবর্তিত। ৩ ঘুণিত। 
৪ ভ্রমিত। ৫ অপনীত। 

বিবর্ততসন্ধি (পুং) সব্ধিযুক্ত ভগ্নরোগভেদ। আঘাত বা 

পতনাদি গন্য দৃঢ়কূপে আহত হইলে যদি শরীরের কোন সন্ধিস্থল | 
বা পার্খাদর অপগম হইয়া বিষমাঙ্গতা ও সেই স্থানে অত্যন্ত 

বেদনা হয়, তবে তাহাকে বিবর্তিতসদ্ধি বলে। অর্থাৎ কোন 

কারণে বিশেষ আঘাত গ্রাপূু হইলে শরীরের কোন সন্ধিস্থান বা! 

পার্ষা্দি যদ্দি বিঝঙিত হয় (উল্টে পাণ্টে যায় ), তাহা! হইলেই 
তাহাকে বিবঙিত-সন্ধি বল হয়। 

চিকিৎসা ।-_-প্রথমতঃ দ্বতমক্ষিত পষ্টবন্ত্র দ্বারা ভগ্ন সদ্িস্থান 

যথাবিধি বেষ্টনপূর্ববক সেই পটোপরি কুশ অর্থাৎ বটপক্ষাদির 

ছাল বা বাঁশের চট। স্থাপনপুর্কাক যখানিয়মে বন্ধন করা আবহক। 

বন্ধনের নিয়ম এই, ভগ্নদ্থানে শিখিলভাবে বন্ধন করিলে সন্ধিস্থল 

স্থির থাকে না এবং দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে ত্বগাদি শোথ ও বেদন! 
যুক্ত হয় এবং পাকিয়া উঠে, অতএব সাধারণ ভাবেই অর্থাৎ 
শিথিলও নয়, দৃঢ় ও নয়, এক্পভাবে বন্ধন করা উচিত। সৌম্য 

খতুতে অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশিরকালে সপ্ত দিবসান্তর, সাধারণ 
অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও বসস্তকালে পাঁচ দিবসান্তর, এবং আগ্নেয় 

খতুতে অর্থাৎ গ্রীন্মকালে তিন দিবসান্তর ভগ্রস্থান বন্ধন করা 

বিবেয়; তবে বদ্ধনগ।নে যর্দি কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে 

আবন্তক মত খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করা যায়। 

প্রলেপ ।--মপ্জিষ্ঠা, বষ্টিমধু১ রক্তচন্দন ও শালিতগুল, এই 

সকল পেষণপুর্বক শতধৌত ঘ্বতসহ মিশ্িত করি প্রলেপ 
দিতে হয়। 

পরিষেক ।--বট, যঙ্ছডুসুর, অশ্ব, পাকুড়,। য্টিমধু, 

আমড়া, অজ্জুনবৃক্ষ, আত, কোৌঁযাম (কেওড়া), চোরক € গন্ধ- 

দ্রব্য বিশেষ ), তেঅপত্র, জনক, বনজঘু, পিগাল, মৌকাঠ, কট- 

ফল, বেতন, কদন্ব, বদরী, গাব, শালবুক্ষ, লোদ, সাবর লোধ, 

ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ,ৎ এই সকল দ্রব্যের শীতল ক্কাথ দ্বার! 

ভগ্রস্থান পরিষেচন করিতে হয়। এ স্থানে বেদনা! থাকিলে 

শীলপাঁন, চাকুলে, বৃহভী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই কয়েক 

দ্রব্য ছুগ্ধের দ্বারা পাঁক করিনা! ঈষহৃষ্ণ অবস্থায় তথায় পরিষে»ন 

করিবে। কাল ও দোষ বিবেচনাপূর্বক দোষনাশক ওঁষধ 

অহ শাতল পরিষেক ও প্রলেপ ভগ্নস্থলে প্রয়োগ করিবে। | 

জীবক, খধষভক, মুগানী, মাঁধাণী, মেদ ( অভাবে অশ্বগন্ধ! ), মহা 

মেদ ( অনস্তমূল ), গুলঞচ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পন্মকাষ্ঠ, 

পুগুরিয়! কাষ্ঠ, খদ্ধি ( বেড়েল| ), বৃদ্ধি (গোরথ, চাকুলে), ভ্রাক্ষা, 

জীবস্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা এবং জল, 

অর্ধপোয়া লইয়া পাক করিবে। পাকশেষে অর্থাৎ গ্ঁ ৩২ 

তোল! মাত্রায় প্রক্ষেপ দিপা ভগনরোগীকে গ্রাতঃকালে পান 

করিতে দিবে। 

শরীরের কোন স্থানে ভগ্ন হইয়! অস্থি অবনমিত হইলে সেই 
অস্থি উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে অবনমিত করিয়া যথাস্থানে 

'স্থাপনপুর্বক বন্ধন করিতে হয়। ভগ্স্থানের অস্থি উৎক্ষিপ্ত 

অর্থাৎ স্ধিস্থল অতিক্রমপুর্ব্বক নির্গত হইয়া পড়িলে, সেই স্থান 

শন্িভতাবে টাৰিয়।, সান্ধন্থানে ভগ্ন অন্থিদ্য় সংযোজিত করিয়? 

দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিবে। কোন অস্থি অধোগত হইলে 

তাহ! উদ্ধদিকে তুলিয়া যথাস্থাৰে সংযোজনান্তে বন্ধন করিবে। 

আঞ্চন (দীর্ঘ ভাবে টান।), পীড়ন ( টেপ! ), সংক্ষেপে ( সম্যক্ 

প্রকারে) যথাস্থানে ,সনিবেশ ও বন্ধন, এই সকল উপায় দ্বারা 

বুদ্ধিমান চিকিৎসক শরীরের সচল ও অচল সা্ধদকল যথাস্থানে 
স্থাপিত করিয়া থকেন। 

শরীরেব গ্রত্যঙ্গ ভগ্নের চিকিৎসা, প্রক্রম ও বন্ধনাদি এইবপ-- 
নখসদ্ধি,__নখসদ্বিসমু্পিষ্ট অর্থাৎ চুণিত এবং রক্তসঞ্চিত 

হইলে, আরো নামক অস্ত্র দ্বারা সেইস্থান মথিত করিয়। 

রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে। 

পদতল ভগ্ন,--পদতল ভগ্ন হইলে তাহাতে বত মাথাইয়া 

পূর্বোক্ত বন্ধন ক্রিয়ানুসারে বন্ধন করিবে। এইরূপ ভগ্মাবস্থায় 
ক্দ[চ ব্যায়াম করিতে নাই। 

অঙ্থুলিভগ্ন,__অঙ্গুলি ভগ্ন কিংব! উহার সন্ধিবিপ্রিষ্ট হইলে 

এস্থান সমানভাবে স্থাপিত করিয়া সুক্ষ পষ্টবন্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক 
তদুপার ঘ্বৃত সেচন করিবে। ৃ 

জক্ঞেবারুভগ্র,-জজ্ঘ! বা উরু ভগ্গ হইলে অতীব সাব- 

ধানে সেই জঙ্ঘা বা উরু দীর্ঘভাবে টানিয়া উভয় সন্ধিন্থল 

সংযোজিত কগিয়া বটাদি বৃক্ষের ছাল ঝেষ্টনপুর্ববক পর্ব দ্বারা 
বন্ধন করিবে। উ্রুদেশের অগ্থি নির্গত, শ্কটিত বা পিচ্চিত 

হইলে বুদ্ধিমান চিকিৎসক সেই আস্থি চব্রতৈল দ্বারা অক্ষিত 
করিয়া দীর্ঘভাকে টানিয় পুর্বোক্ত প্রকারে বন্ধন করিবে উক্ত 

উভয় ( জজ্ঘা ও উরুদেশের ) কোন স্থান ভগ্ন হইলে রোগীকে 

কপাটশয়নে রাখিয়া রোগীর পঞ্চস্থানে কীলক।কারে এমন 
ভাবে বন্ধন করিবে, যেল ভগ্রস্থান চালিত হইতে না পারে 

অর্থাৎ এই বন্ধনের নিয়ম এই যে, সদ্ধিস্থলের ছুই দিকে ছুইটা। 



ভিতসন্ধি 

করিয়া এবং তলদেশে একটা, শ্রোণিদেশে বা পৃষ্ঠৰণ্ডে অথব| 

বক্ষঃস্থলে একটী এবং অক্ষদ্বয়ে ছুইটা বন্ধন প্রয়োগ করিবে। 

নর্ধ প্রকার ভগ্ন ও সদ্ধিবগ্লেষরোগে পুর্ব কপাটশয়নাদি 

বিশেষ হিত্কর । 

কটিভগ্ন,_-কটিদেশের অস্থিভগ্ন হইলে কটির উদ্' বা অধো- 

দিক টানিয়া সন্ধির স্বস্থান উত্তমরূপে সংযোজিত করিয়া বস্তি- 
ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। 

পার্্াস্থি ভগ্ন,__-পশ্ু কা অর্থাৎ পারার হাড় ভাঙ্গিয়। গেলে 

রোশীকে দাড় করাইয়! ঘি মাখাইবে এবং দক্ষিণ বা বামদিকের 

অর্থাৎ যে পার্খেব অস্থি ভগ্ন হইবে, সেই অস্থির বন্ধনস্থান 

মার্জিত করিয়া তদুপরি কবলিকা ( পূর্বোক্ত অশ্বথ বন্ধলাদি ) 

প্রয়োগ পূর্বক বেল্লিতক নামক বন্ধান দ্বা্গা সতর্কভাবে 

বেষ্টন করিবে। 

হদ্ধতগ্ন,-স্বদ্ধসদ্ধি বিপ্লিষ্ট হইলে রোগীকে তৈপপূর্ণ কটাহে 

(কড়ায়) বা দ্রোণীতে (ডোগঙ্গায় বা চৌবাচ্ছায়) শায়িত 

করিয়৷ মুষল রা তাহাব কক্ষদেশ ধরিয়া তুলিবে এবং তাহাতে 

হবদ্ধ-সদ্ধি সংযোগ্সিত হইলে সেইস্থান দ্বপ্তিক ( বন্ধনবিশেষ ) 

দ্বারা বন্ধন করিবে। 

কৃর্পর স্চিভপ্ন,-কুর্পর-সদ্ধি অর্থাৎ কঙ্ছই বিশ্লিষ্ট হইলে, 

সেইস্থান অগুঠ দ্বারা মাঞ্জিত করিয়া তৎ্পরে সেইস্থান পীড়ন 

করিবে এবং তাহা প্রসাবিত ও আকুঞ্চিত কিয়া যথাহানে 

ব্সাইয়। দিয়া তদুপরি ঘ্বত সেচন কাঁরবে। জানু, গুন্ফ 

( গোড়ালী ) ও মণিবদ্ধ (হাতের কর্জা) ভগ্ন হইলেও এই 

প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়। 

গীবাভগ্,পীবাদেশ বক্র হইয়া উঠিয়া পড়িলে বা অধো- 

দিক্ বসিয়া গেলে অবটু অর্থাৎ গ্রীবার গশ্চাৎ ভাগের মগ্যহথগ 

ও হনুদ্ধয় ( মুখসদ্দি ) ধারণপুর্ববৰ উন্নত করিবে এবং তাহার 

চতুর্দিকে কুশ অথাৎ পুর্ব্হো ৪ বটাির ছাল বা বাশের ৮ট| 

সথাপনপুব্ধক প্টবন্ত্র দ্বারা বেড়িয়া বা।ধসা রোগীকে সাত 

রা পধ্যন্ত উত্তমভাবে শয়ান নাখিবে। 

হনুপদ্ধিতগ্ন,_হনুসদ্ধি ভগ ও বিঃপ্রষ্ট হইলে তাহার অগিদ্বির 

সমানভাবে সংস্থাপনপুব্বক যথাস্থানে সংযোজিত ঝারয়া তথায় 

স্বে্দ গ্রদান এবং পঞ্চাঙ্গী বন্ধন দারা তাহা বর্ধন কবিতে 

হইবে) আর বাতন্র ভদ্রদার্ববাধ বা পৃর্ববোত ক।কোল্যাধি মখুর- 

*গণীয় দ্রব্যের ককাথ ও কন্ধমহ বত পাক করিয়া রোগীকে নঙ্ক- 

রূপে গ্রহণ করিতে দিবে। 

কপালতরপ্ন,_-কপাল ভগ্ন হইলে যণ্ঘপি মন্তুলুগ অর্থাৎ মাথার 

ঘি বাহির না হয়, তবে দ্বৃত ও মধু প্রদানপুর্বক বঙ্ধন করিবে 

এবং সপ্তাহ পর্যন্ত রোগীকে দ্বত পান করিতে দিবে। 

বিবদ্ধন 

হস্ততল ভগ্,__-দক্ষিণ হস্ততল ভগ্ন হইলে ততৎসহ বামহস্ততল 

অথবা বাম হস্ততল ভগ্ন হইলে ততৎসহ দক্ষিণ হম্যতল কিংবা উভয় 

হম্ততল ভগ্ন হইলে কাষ্ঠময় হস্ততল প্রস্তুত করিয়া ততসহ একত্র 

দৃট়বূপে বন্ধনপৃর্বক তাহাতে আমতৈল (কাচাতৈল ) সেচন 
করিবে। হস্ততল ভগ্ন হুইয়! আরোগ্য হইলে প্রথমতঃ গোময় 

পিও, পরে মৃত্তিকাপিণ্ড এবং হস্তে বল হইলে পাষাণথণ্ড সেই 

হন্তদ্বার। ধারণ করিবে। 

অক্ষকভগ্ন,__গ্রীবাদেশস্থ অক্ষক নামক সন্ধি অধ: প্রবিষ্ট 

হইলে, মুষল দ্বারা উন্নত করিয়। অথবা উত্ন্ত হইলে মুসল দ্বার! 

অবনত কবিয়! দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। বছ সঙ্গি ভগ্ন তইলে 
পূর্ব্ববৎ উরু ভগ্নের স্তায় চিকিৎসা করিতে হয়। 

যগ্ঠপি পতন বাঁ অভিঘাত দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষত 

ন] হইয়া কেবল ফুলিয়! উঠে, তাহা হহলে ত্বন্থায় শীতল 

প্রলেপ ও পরিষেক দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। ধহুকাল 

সদ্ধি বিশ্লেষ হহলে, স্নেহ প্রয়োগপূর্বক স্বেদ প্রদান ও মৃহ্ত্রিয়। 

এবং যুক্তিপুর্বক পৃর্বেক্ত ক্রিয়াসকল সম্যক প্রকারে 

প্রয়োগ করিবে । কাও অর্থাৎ বৃহৎ অস্থি তগ্র হইয়৷ বিপরীত 
ভাবে সংলগ্ন হইয়া পিয়া উঠিলে তাহা পুনর্ধার লমানভ|বে 

সংলগ কৃবিয়া ভগ্নেব হ্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। শরীরের 

উদ্ধদেশ অর্থাৎ মন্তকার্দি ভগ্র হইলে, স্নেহাক্ত পিচু গ্রেতান্ি 

( অতি পরিষ্কত কার্পাস তুল! দ্বারা প্রস্ততত বিবিশেষ ) ছায়া 

শিরোবস্তি বা কর্ণপুরণাদি প্রয়োগ কর্তব্য এবং বাছ, জজ্ঘা, জানু 
প্রহৃতি শবাবের শাখা প্রশাখা ভন্ম হইলে নস্ত) ঘ্বৃত পান ও 

বণ্তপ্রয়োগ কগিতে হয়। 

সদ্দিত্থান যদি অনাবিদ্ধ বোধ হয় অর্থাৎ নাড়া চাড়া লাগিলে 

কণ্টকাধধি কিংবা অন্য কোন জ্িশিষ বিদ্ধেরস্তায় বোধ না হয় 

এবং সেই স্থান অনুন্নত অর্থাৎ পার্ন্থ স্থানের সহিত সমতা 

প্রাপ্ত ও অহীনাগগ 'অর্থাৎ সেই স্থানে যে কয্ধেকটা পদার্থ ছিল, 

তাহার সকল কয়েকটারই সদৃভাব হয় এবং এ সকল স্থান ঘাদ 

সম্যক প্রকারে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হুইতে পারে, জানা 

যাইবে যে, সন্ধি সম্পূর্ণৰপে কঢ় অর্থাৎ সংশ্লি্ হইয়াছে। 

(জুশ্রুত চি স্থা”)[ বিস্তৃত বিবরণ ভগ্ন শবে দ্রষ্টব্য ] 

বিবন্তিন্ (তরি) ১ বিবপ্তনশাপ, ত্রমণশীপ, ঘূর্ণায়মান । 

“এবমেতে মহাপাপং যাতনাভিরহনিশম্। 

ক্ষপয়্তি নরা ঘোরং নরকাস্তরবিবধ্ঠিন: ॥৮ (আর্কণপু৩ ১৪৩৯৫ 

২ পরিবর্তনশাল। 

বিনর্মন্ (ক্লী) ৯ বিপথ। ২ বিশেষ পথ। 

বিবর্ধন ক্লৌ) বি-ব্ধ-পিচ২লুট,। ১ বৃদ্ধি, বিশেষরূপে বৃদ্ধি 

পাওয়।। (ত্রি) ২ বৃদ্ধিকারক, যে বৃদ্ধি করে। 



বিবস্বৎ 

*ত এতে শ্রেয়সঃ কাল! নৃণাং শ্রেয়োবিবর্ছনাঃ। 

কুরধ্যাৎ সর্বাত্বনৈতেষু শ্রেয়োঘমোঘং তদাযুষঃ ॥* 

(ভাগবত ৭১৪২৪) 

৩ ছেদন। ৪6 খণ্ডন। ৫ ত্বত। 

বিবর্নীয় (তরি) বি-বুধ২অনীয়র্। বর্দনযোগ্য, বৃদ্ধি পাওয়ার 

উপযুক্ত । . 

বিবর্দয়িষু (তরি) বিবর্ধযিতুমিচ্ছু বি-বুধ-ণিচ-সন্-উ | যে 

বিশেষ প্রকারে বাড়াইতে ইচ্ছা! করিয়াছে) বিবর্ধনেচ্ছু। 

"ম1 দ্রমেভ্যো মহাভাগ! দীনেভ্যো দ্রোগ্চমর্থথ। 

বিব্ধয়িষবে! যুং প্রজানাং পতর়ঃ স্থৃতাঃ।” (ভাগবত ৬1৪1৭) 

“হে মহাভাগাঃ বিবদ্ধয়িষবো! বিশেষেণ বর্য়িতুমিচ্ছবঃ ( স্বামী ) 

বিবদ্ধিন্ (ক্রি) বিবদ্ধিতুং শীলং যন্ত। ৯ বর্ধনশীল, বৃদ্ধিশীল। 

বিবদ্ধয়িতৃং শীলং যস্ত। ২ যে বাড়াইতে পারে, যে বৃদ্ধি করিতে 

সমর্থ, বন্ধক । 

বিমর্দ্মন, (তরি) বিগতং মর্ধ ফন্ত। ১ মর্শরহিত, তাৎপধ্যহীন। 
বিকৃতং মনন মর্শস্থানং যহ্তা। ২ ঘাছার মর্শস্থান হাদয়মন্তিফাদি 

বিরুত হইয়।ছে। 

বিবর্ষণ (ক্লী) ১ বিশেষূপ বর্ষণ। ২ বৃষ্টি না হওয়া। 

বিবধিষু (ত্বি) বিবধিতুমিচ্ছঃ বি-বর্ষ-সন্-উ। বর্ষণ করিতে ইচ্ছু। 

বিবল (তরি) ১ দুর্বল, বলহীন। ২ বিশেষ বলযুক্ত। 

বিবত্রি (ত্রি) বিগতজর, বিগততাপ, সম্তাপরহিত। 

দ্বত্রন্থ মন্তে মিথুন! বিবত্রী” (খকু ১০৯৯৫ ) 

“মিথুন! মিথুনৌ মাতাপিতরৌ বিবত্রী বিগতজরৌ মস্তে” সোয়গ) 

বিবশ (তরি) বিরুত্ধং বষ্টাতি বি-বশ-অচ১। ১ অবশীদৃতাত্মা, 

যাহার আত্মা বশে নয়। ২ মৃত্যুলক্ষণে ভ্রষ্টবুদ্ধি, মৃত্যু লক্ষণ 

উপস্থিত হওয়ায় যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। 

'আসন্নমরণাখ্যাপকংলিঙ্গমরিষ্রিং তেন ছুষ্টা ধীর্যন্ত স তথা” (ভরত) 

৩ অবাধ্য । ৪ অচেতন, নিশ্চেষ্ট। ৫ বিহ্বল। ৬ শ্বাধীন। 

৭ মৃত্যুতীত। ৮ মৃত্যুপ্রার্থী। » মৃত্যুকালে নিভীক্, 
প্রশস্তচেতাঃ | 

বিবশতা (ত্ত্রী) বিবশের ভাব বা ধর্মম। 

বিবশীকৃত (ত্রি) অবিবপঃ বিবশঃ কৃতঃ অতৃততস্তাবে ছিঃ। 

ঘাহাকে বিবশ কর! হইয়াছে, অবশীদৃত। 

বিবল (ক্লী) বি-বস্ককিপ,। তেজঃ। ধন। (খুকু ১৮৭৭) 

১৬ (ব্রি) বসনরহিত, বিবস্ত। 

ববস্ত্র (পুং) বন্ত্রধীন, কাপড়শুন্তঃ উলঙ্গ । 

ববস্ত্রতা (ত্ত্রী) বন্তশৃন্ের ভাব বা ধর্ম, উলঙ্গের ভাব। 

বিবস্থ (পুং) বিশেষেণ বন্তে আচ্ছাদয়তীতি বি-বস-ক্িপ,। 

বিব্ন্। বিবস্তেজোধন্স্তীতি বিবন্মতুপ, মন্ত বন্বমূ। হুধ্য। 

[ ৭২৪ ] 

"ভবতি দীণ্তিরদীপিতকন্দর! তিমিয়সংবলিতেব বিবস্বতঃ” 

( কিরাতাজ্জুনীয় ৫19৮ ) 

২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গানছ। ৩ দেবতা। ৪ অরুণ। 

৫ বৈবন্বত মনু । (অজয়) ৬ মনুষ্য। (নিঘণ্ট,) 

“বস নিবাসে ইত্যম্মাৎ 'অন্থেত্যোহপি দৃশ্থাস্তে' ইতি বিচ, 
দৃশি গ্রহণাৎ ভাবে ভবতি। বিবিধং বসনং বিবং তত্বত্তো। বিব-: 
্্তঃ। সর্বন্তাপি মনুষ্যস্ত কিঞ্চিৎ বিবসনমন্তি' (নিঘণ্ট,টাকা) 

(ব্রি) ৭ পরিচরণশীল। 

"দেবেত্যো দাশদ্ধবিষা বিবন্বতে |” (ক ১০৬৫৬) 

হুবিষ! অন্নেন দেবান্ বিবন্ষতে পরিচরতে' (সায়ণ) 

বিবন্বতী (ত্তী) হুর্যনগরী। (মেদিনী) 
বিবন্বন, (ত্রি) বিবো বিবিধবসনং ধনমুদকলক্ষণং বা ত্ান্ 

মুপো লুক্ অস্তালোপশ্হান্দূসঃ। ১ বিবাসনবান্। ২ বিছ্যাজপ- 
প্রকাশবান্। ৩ ধনবান্। 

'্যদদে বিবাসনবতাং বিদ্যুজ্রপপ্রকাশনবতাং ধনবতাং বা” 

বিবহ (পুং) ১ সব বায়ুর মধ্যে একটা । ( মহাভায়ত ) 

৩ অগ্নির সপ্ত অর্চির মধ্যে একটী। 

বিবাঁক (ব্রি) বিবেচনাকর্তা, বিচারক। যে সভ্যসহ অর্থী ও 
প্রত্যথীর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ কথার বিচার করেন। 

বিবাক্য (ত্রি) ১ বিচার্য। ২ বাক্যহীন। (রী) ৩বাক্য। 

বিবাঁচ, (ক্লী) ১ কলহ, বিবাদ। ২ বিতর্ক। ( নিঘণ্ট,) 
(ব্রি) ৩ বিবিধ পরস্পর আহ্বানধবনিযুক্ত। 

“সমর্থ ইব শুবতে বিবাচি* ( খক্ ১/১৭৮।৪) 

বিবাচি বিবিধপরল্পরাহ্বানধ্বনিযুক্কে” ( সায়ণ ) 
৪ বিবিধ বাক্। 

“যো বাচা বিবাচা মৃধ্বাচঃ গুরু সহআশিব! জঘাঁন* 

(থক ১০২৩৫) 

“বিবাচো। বিবিধবাঁচঃ (সায়ণ ) 

বিবাচন (রী) ১ বিবিধ আলাপ। ২ বিবাদ। 
বিবাচন (তরি) বিবিধ কথা বা পাঠযুক্ত। (বৈ) 

বিবাচ্য রি) ১ বিবাদযোগ্য । ২ বিচারযোগ্য। ৩ কথ্য। 

বিবাতি (ব্রি) বাতরহিত। 
বিবাদ (পুং) বি-বদ-ঘএ.। বিরুদ্ধো বাদঃ। ১ কলহ। 

২বিতর্ক। ৬ ধর্মশান্ত্রোক্ত ধনবিভাগাি বিষয়ক স্তায়াদি, 
খণাদি ভ্যায়। ব্যবহার। মগ্কুসংহিতায় ১৮ প্রকার বিবাদস্থান 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা-_ 
১ খণগ্রহণ ২ নিক্ষেপ, ৩ অন্বামিক্কত বিক্রয়, ৪ সন্ভুয় 

সমুখান, ৫ দত্তের অনপকর্ণ্ম বা ক্রোধাদি দ্বারা পুনরায় গ্রহণ, 
৬ বেতন না দেওয়া, ৬ সংবিদ, ৭ ব্যতিক্রম, ৮ ক্রয়বিক্রয়াহুশয়ী, 



বিবাহ [ ৭২৫ ] বিবাহ 

৮ স্বামিপাল ও ৯ সীমাবিবাদ, ১ বাঁকৃপারুষ্য, ১১ দণ্ডপারুষ্য, 

১২ স্তেয়, ১৩ সাহস, ১৪ স্ত্রীসংগ্রহ, ১৫ পুরুষের ধর্ম, ১৬ 

পৈতৃক ধনবিভাগ, ১৭ দ্যুত ও ১৮ পণ রাখিয়া মেষাদি পশুর 
যুদ্ধ করান। [ব্যবহার দেখ। ] 

বিবাদানুগত (ব্রি) বিবাদকর্তা। 
পবিবাদানুগতং পৃষ্ট। সসভান্তৎ গ্রযত্ততঃ 

বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়বিবাকস্ততঃ স্থৃতঃ ॥” (মিতাক্ষবা) 

বিবাদিন্ (তরি) বিবাদ-পিনি। বিবাদকর্তী। 

বিবাঁন (পুং) ১ চিহ্ন । ২ ছেদনকাধ্য। ৩ সুচীকাধ্য। 

বিবার (পুং) ১ স্বরভেদ। ২ নিবারণ। 

. বিবারয়িষু (তরি) নিবারণেচ্ছু, বাধা দানেচ্ছু। 

বিবাঁস ( পুং) ১ নির্বাসন। ২ প্রবাস। ৩ বাস। ৪ উলঙ্গ । 

বিবাঁসন (ক্লী) ১ নির্বাসন। ২ বাসকরণ। 

বিবাসনব (ত্রি) নির্ববাপনবিশিষ্ট, যাভাকে নির্বাসন করা 

হইয়াছে । 

বিবাসয়িত 
করাইতেছেন। 

বিবাঁসস্ (তরি ) বিবসন, বিবসব বস্তরহীন, উলঙ্গ । 
“্যাতুধান্তশ্চ শতশঃ শুলহস্তা বিবাসসঃ | 

ছিন্ধি ভিন্দীতিবাদিন্তন্তথা বক্ষো গণা 'প্রভো ।”(ভাগ” ৮1১০। ৪৮) 

বিবাঁসিত তরি) ১ নির্ধাসিত। ২ যাহাকে উলঙ্গ করা হইয়াছে। 

বিবাস্ত (ত্রি) ধিবাসনবোগ্য, যাহাকে নির্বাসিত করা 

যাইতে পারে। 

বিবাহ (পুং) বিশিষ্টং বহনম্ বি-বহ-ঘএ১। উদ্বাহ, দ্ারপরি- 

গ্রহ। পধ্যায়-_-উপয়ম। পরিণয়, উপযাম, পাণিপীড়ন, দারকর্ম, 

করগ্রহ, পাণি গ্রহণ, নিবেশ, পাঁণিকরণ। উদ্ধাহে ও পাণিগ্রহণে 

পার্থক্য আছে। সবিশেষ বিচার পরে দ্রষ্টব্য । 

ৃষ্টি.প্রবাহ-সংরক্ষণ প্রকৃতির অতি প্রধানতম নিয়ম । জড় 

ও অজড় এই উভগ়বিধ পদার্থে ই বংশবিস্তারের বিশাল প্রয়াস 

অনন্তকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রুদ্রশাক্তি 

দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ সত হইতেছে, আবার ব্রাঙ্গীশক্তি সহঅগুণে 

টি বিস্তার করিতেছেন । বিষুশক্তির পালনী-ক্রিয়ায় ক পদার্থ 

পুষ্ট ও বিশাল বিশ্ববহ্গাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতেছে । উৎপত্তি ও 

বিস্তৃতি ব্রাঙ্মী ও বৈষ্ণবী শক্তিরই সনাতনী ক্রিয়া। এঞ্লে 

আমরা স্থ্পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি বা সংহতি সম্বন্ধে কোনও 

কথা বলিব না, কেবল উহার বিস্তৃতি সম্বদ্ধে একটা প্রধান বিধান 

বা উপায়ের কথাই আলোচনা করিব। 

বীজ ও শাখাদি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে উদ্ভিদের বংশ 

বিস্তার হয় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুরুতুজাদি 

(তরি) নির্বাসনকারয়িতা, যিনি নির্বাসন 

৬714 
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এক শ্রেণীর উত্তি্ আত্মদেহ বিভক্ত করিয়াও বংশ বিস্তার (করিয়া 

থাকে। জীবাণুদের মধ্যেও এইরূপ বংশবিস্তারপ্রক্রিয়া পরি- 
লক্ষিত হয়। প্রোটোজোয়! (1:0$0£0% ) নামক অতি ক্ষুদ্র 

জীবাণু আমাদের প্রত্যক্ষের অতীত। কিন্তু অণুবীক্ষগযন্ত 

সাহায্যে এই ক্ষুদ্রতম জীবাণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মদেহ 

বিভক্ত করিয়াই এই জাতীয় জীবাণুসমুহ স্বীয় বংশ বিস্তাব 
করে। এই সকল জীবাণু বংশ-বিস্তারের নিমিস্ত আত্মবিসর্জন 

করে, তদ্িন্ন উহাদের জাতীয় জনতাবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় নাঁই। 

ইহাঁদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবাণুতে বা জীবেও এইরূপ বহুল নিয়ম 
পবিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের বংশবিস্তারের নিমিত্ত প্রকৃতি 

ক্ীপংযোগের বিধান করেন নাই। জীব,-স্থষ্টির উচ্চতম 

সোপানে অধিরূঢ় হইলে উহাদের স্ী ও পুং ভেদ পরিলক্ষিত 

হয়। এই অবস্থায় স্ত্রীপুরুষংযোগে বংশ-বিস্তার প্রক্রিয়া 

সাধিত হইয়া থাঁকে। 

জীবের খদয়ে, ত্রাঙ্গমীশত্তি ও বৈষ্ণৰীশাক্ত, এই নিমিত্ত অতি 

বলবর্তী প্রবৃতি দান করিয়া রাখয়াছেন। উচ্চশেণীত প্রাণি- 

মাই ক্রীপুকষসংযোগবাসনা পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । এমন 

কি পশুপনীদগের মধোও স্ত্রীপুরষসংযোগের বলবতী স্পৃহা 

এবং উজ্নেধ আসন্তি ও শ্রীতি যথেষ্ট দেখিতে গাওয়া যায়। 

জীব যতই £গির উচ্চতর সোপানে অধির্ঢ় হয়, ততই পুক্ষণে 

সরীগ্রহণবাঁসমা। বলবতী হইয়া উঠে। পশুপর্গীদের মধ্যেও 

স্রীগ্রহণের [নামত্ত বিব্ধি চেষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। পণুগুলি 

সময়ে সমষে জ্ীলাভের নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধ কবে। একট! 

সিংহীর নিমিত্ত দষ্টটা সিংহ প্রাণান্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অব- 

শেষে সমণে যে সিংহ বিয়লাভ করে, সিংহী অতি উৎসাহের 

সহি্ত তাঠাব্ট অন্থগমন কবিয়া থাকে। 

সভা সমাদেব-_প্রাথমিক ধিবাহপদ্ধতি। 

মানব সমাজের আদিম অবস্থাতেও এইরূপ বীরবিষ্রমে 

স্ীগভণপ্রথ। পরিলক্ষিত ভয়। চিপেবায়ান (011]1)98581) ) 

জাতীয় লোকেরা স্থীলাভের নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে 

যে জয়লাভ করে, বমণী সেই বীরবরেরই অঙ্কলক্মী হইয়া থাকে। 

টাঙ্কী (1551) জাতীয় লোকেরাও যুদ্ধ করিয়াই স্ত্রীগ্রহণ 

কবে। বুসামশ (130)৯1017)67 0 জাতিরা বলপূর্ধ্বক অপর স্ত্রী 

আনিয়া উহাকে নিজের গৃহিণী করিয়া লয়। অঙ্গেলিয়ার 

অন্তর্দত কুইন্স্লগুবাসীরা বল্লমাদি সহ যুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলাভ 

করিয়া থাকে। 

কুইন্স্লগ্ডের অষ্ট্রেলিয়ান্দেব মধ্যে এরপও দেখা যায় ষে 

একটা স্ত্রীর নিমিত্ত চারি পাঁচটা লোক ভয়ঙ্কর ক্ষলহ করিতে 

প্রবৃ্ত হয়। কলহের হেতুষ্বরূপিণ রমণী অদূরে দাড়াইয়! 
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সমর-কৌতুক প্রত্যক্ষ করে। এই যুদ্ধে মস্তক ও অঙ্গ গ্রত্যগ। দি 

বিদীর্ণ হয়, শোণিত-আোত প্রবাহিত শয়। সমরাবসানে বিজয়ী 

বীরের গলদেশে বরমাল্য অপণ করিয়া বীপ্রমণী তাহারই অন্ু- 

গমন করে। এই ঘটন| অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের স্তুবিখ্যাত 

কবি ডাইডেন যে কবিত! রচনা! করেন, তাহারহ অঙ্গবাদে বঙ্গের 

বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন__ 

“বীর বিনা ভবে বমণী রতন কারেই শোভ।| পায় রে।” 

অসভ্যসমাজের আদিম শবস্থায় সর্বত্রই এইরূপে স্ত্রী পুরুষ 

সংযোগ-ব্যাপাব সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। এখনও সেই 

গ্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে । কিন্তু এই অবস্থায় নরনারীগণের 

সমাজ-বন্ধন অসন্ভব। তাহার! যুখবদ্ধ পশুপক্ষীর স্তায় সমাজে 

যুখে যুখে অবস্থান করিলেও এই সকল যুখে আদৌ সামাদ্িক 

নিয়ম ও শৃঙ্খলাদি পরিলক্ষিত্ত হয় না। মানুষে মানুষে কোনও 

সম্বন্ধ বন্ধন হয় না, নরনারীদের মধ্যেও কোন প্রকার সবন্ধ 

বন্ধন ঘটে না । সাময়িক উত্তেজনা বা সামরিক ভীতি দ্বারাই 

এই শ্রেণীব অসভ্য মানবমূণ্থর স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে সন্তানোধ 

পাঁদন।দি ঘটয়া থাকে । ফলতঃ এইনপ .প্রথা আমাদের শান্ত 

নির্দিঘ কোন প্রকার বিবাঁহেরই অন্তরু্ত হইতে পারে না। 

বুসমেনগণ যখন কোন স্ত্রী গ্রহণ করে, তখন তাহারা কেবল 

রমণীর অনুমতি গ্রহণ করে মাত্র। এতপ্তিন্ন উহাদের বিবাহের 

কোন প্রকার প্রথা নাই। চিপিবায়নর্দের মধ্যে আদৌ বিবাহ- 

ব্যাপার নাই। এস্কুইমো ([050017080% ) জাতীয় লোকদের 

সমাজ বন্ধন নাই, বিবাহ প্রথাঁও নাঁই। 

আলেউট (41৩৮) জাতীয় লোকেরা পশু পক্ষীর স্তায় 

স্্রীজাতিতে উপগত হইয়া বংশ বিস্তার করে, উহাদের মধ্যে 

বিবাহবদ্বন নাই। ব্রেটের ভ্রমণবিবরণ গ্রন্থে লিখিত আছে। 

আরাবাঁক (4182 ) জাতির মধ্যে স্্রীপুরুষের মিলন সাম- 

য়ক মাত্র, উহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। 

বেদ! ও নিম্ন কালফর্ণণিয়াবাসীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন দূরে 

থাকুক, উহাদের ভাষায় বিবাহার্থবাচক কোনও শব নাই। 

অরণোর পশু পক্ষীদের ন্যায় উহার! স্ত্রীলোকের সংসর্গে 

সন্তনোতৎ্পা্দন করিয়। থাকে। 

ঘিও কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রী গ্রহণের প্রথা 

পরিলক্ষিত হয়, তাহাও বিবাহের উদ্দেশ্তসাধিক! নহে--কেবল 

সাময়িক ক্ষণস্থায়ী নিয়ম মাত্র। কোন কোন স্থানেই অসভ্যগণ 

অগ্নি প্রজালিত কাঁবয়া উহার পার্থে উপবেশন করে এবং অগ্রির 

সাক্ষাতে স্ত্রী বিবাহ-সম্মতি প্রকাশ করে। এই প্রথাটা আমাদের 

বৈবাহিক যভ্রের অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ স্থৃতি বলিয়া মনে হয়। 

টোডাঁবা। (1918 ) যখন স্ত্রী গ্রহণ করে তখন কন্তাটী গৃহে 
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আিয়াই কিঞ্ত গার্হস্থ্য কন্ম সম্পাদন করে। ইহাই উহাদের 

বিবাহের একমাত্র ক্রিয়া 

নিউগিনিবাসীর স্ত্রী হণপদ্ধতি অতীব সহজ। কন্ঠ! বরকে. 

নিজহস্তে পান তাাকু প্রদান করে, এবং বর উহার হস্ত হইতে 

এই ঢপহার দ্রব্যগুপি গ্রহণ করে। এতদ্বতাত উহার্দের বিবাহে, 

আর কোন ব্যপার নাই । নাবাগে। (০৯৫০) জাতীয় 

লোকের বিবাহ্পদ্ধতি অতি সোজ1। ইহাদের রীতি এই যে, 

ফলারদিপূর্ণ একটা ধামা মধ্যে রাখিয়া বর ও কন্তা! মুখোমুখি তাবে 

উপবিষ্ট হয়, উভরে সেই পাত্র হইতে একত্র ফলাহার করে। 

এই ব্যাপার দ্বার উহাপা পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হয়। প্রাচীন 

রোমেও বরকন্ঠা একত্র পিষ্টকভক্ষণ কারয়৷ পরিণীত হইত। 

এই সকল পদ্ধতিই বিবাহপদ্ধতির আদিম প্রথা। স্ত্রীপুরুষ 

একত্র অবস্থান করিয়া ঘরকর্ণা করিতে হইলে উভয়েরই একত্র 

ভোগনাদি ও ঘরকন্তার কাধ্য করিতে হয়, এই সকল পদ্ধতির 

নুলে অতফ্কিত ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই মঞ্গণময় সমানহিতকর 

উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল এবং আবচলিত ভাবে অসভ্য সমাজে 

এখনও এই সকল প্রথা চলিয়া আ'দতেছে। 

এই শ্রেণীর অসভ্য সমাজে পিবাহবন্ধনও যেমন শিথিল, 

স্্রীপরিত্যাগও তেমনি আকন্মিক। চিপিবায়ানগণ স২সা এক 

কথাতেই স্ত্রীকে প্রহার করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দেয়। 

নিয় কালিফর্ণনিয়ানিবাপী পারকুইগণ (7১১7০৪।) বহু স্ত্রী 

গ্রহণ করে, উহাঁদিগের দ্বার! ক্রীতদাসীর গ্তায় কাধ্য সম্পন্ন 

করিয়া লয় এবং যখন উহাদের কাহার প্রতি বিরক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। 

তুপিস (181১8) জাতীয় ব্যক্তিদেরও স্ত্রীত্যাগ সম্বন্ধ 

এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়! যায়। তুগিসেরা বহু সংখ্যক স্ত্রী 

গ্রহণ করে, আবার 'অতি সামান্ত কারণেই উহাদ্িগকে পরিত্যাগ 

করিয়। অপর স্ত্রী গ্রহণ করিয়া! থাকে। তাসমেনিয়াবাসীর্দিগের 

মধ্যেও কপ রীতি প্রচলিত আছে । কাসিয়াদের (15851 ) 

মধ্যে আদৌ বিবাহ বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। মলয়.পলি- 

নেসিয়। (8181750 20150১80) ছ্বীপবাসিগণ অসত্য হইলেও 

অনেকটা সমুন্নত, কিন্তু তথাপি ইহার্দেব মধ্যে বিবাহবন্ধনেব 

প্রথা দৃষ্টি হয় ন1। 

তাহেতী (10198) প্রভৃতিদের মধ্যেও এই অতি প্রয়ো- 

জনীয় সামাজিক ব্যাপারের কোন স্থুপ্রথা নাই। | 

কোন কোন অসত্য জাতীয় লোকের স্্ীগ্রহণ ব্যাপার পশ্ত 

অপ্ক্ষাও দ্বণিত। ইহাদের মধ্যে পাত্রপাত্রী-বিচার নাই। 

নিজের ভগিনী বা কন্তাকেও ইহারা সমাজের প্রথা! অনুসারে 

ইত্রিয়-সস্তোগের পদার্থে পরিণত করিয়া লয়।, এই বিষষে, 



স্পপাপ শাপলা ০ সস লন ০০০ 

বিবাহ 

চিপিবায়ানগণও উদাহরণ স্থানীয়। কাদিয়াক (10৭101.) 

জাতীয় লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। 

করেণ (108.5 ) জাতীয় লোকদের পিতায় ও কন্ঠায়, ত্রাতায় 

ও ভগিনীতে ক্রীপুরুষ-সম্ঘন্ধে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। বাষ্টিয়ান 

(10568 ) লিখিয়াছেন, আফ্রিকার গণজাল্ভস (€00% ১1৮৩১) 

ও গাবুন (011)997 ) অন্তরীপের রাজগণ আত্মবংশের বিশুদ্ধি' 

সংরক্ষণার্থ স্বীয় কন্তাকে রাণী করিয়া লর। আবার রাণীগণ 

পতির মৃত্যুর পরে নিজের জ্যো্ট পুত্রকেই পতির পদে বরণ করে। 

অসভ্য সমাজে বিবাহের পাত্রাপাত্র বিচার করার পদ্ধতি 

দেখা যায় না'। পুর্ব্বে বলা হইয়াছে,টিপিবায়নদের মব্যে স্বীয় কন্ঠা 

বিবাহ করাব প্রথ প্রচলিত ছিল। ক্লাবিজেবো (0185186)5)) 

বলেন, পানুচিজ, জাতীয় (1১0৩1)০৯০) লোকেদেপ মধ্যে 

ভ্রাতায় ভগিনীতে বিবাহ বদ্ধনঞথা প্রচলিত 

আঁছে। কালী (0%)) জাতি ্রাতুপ্পুত্রী 

« ভাঁগিনেয়ীরিগকে বিবাহ কাঁরতে পারে। ইহাদের মধ্যে 

যাহারা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও সন্ত্রাত্ত, তাহারা অবাধে 

স্বার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করে। টরকুইমিড| নিউ স্পেনে ভ্রাতায় 

৪ ওগিনীতে এইরূপ ৩। ৪ টাবিবাহেব কথা উল্লেখ করিয়া- 

“571 পেরু প্রদেশে ইঙ্ক জাতীয় লোকদের প্রধানগণ সামা- 

চিক নিয়মানূলারে বয়োজ্যেষ্ঠা সহোদরা ভগিনীর পাণিগ্রহণ 

করে। পলিনেসিয়াতেও এই নিয্মম। শ্তাএুইচদবীপনিবাস। 

দ্াক্তদের মধ্যে রাগবংণীয় লোকেরাও সহোদরা ভগিনীকে 

(এখাহ করিয়া! থাকে । ডর লিখিয়াছেন, মালাগাসি € 1121৮ 

৩০১১ ) জাতীয় লোকেরা সহে[দরা! তগিনীকে বিবাহ কগিতে 

পারে না, কিন্তু বৈমাত্র ভগিনীর সহিত বিবাহ বদ্ধণে আদ 

হইতে ইহাদের কোনও বাদা নাই। 

প্রতীচ্য জগতেও ভ্রাতায় ভাঁগনীতে বিবাহ প্রথার একবারে 

অসগ্াব নাই। ইজিপ্তের টলেম (1১৮০1) ) গণের ভ্রাঙায় 

ভ.গনীতে বিবাহের অনেক প্রমাণ আছে। স্বপানাভেও এইবপ 

(বিবাহ হইত। হমস্কুলা সাগায় (176710 ১1711)518 508 ) 

[লাঁথখত আছে, রাজা নিগ্দ ( ঈ।/০4) তাহার ভগিনীকে 

বিখাহ করেন। এই বিবাহ রাজধিধি দ্বার| সমথিত। 

বৈিতৃভগিনীর সহিত বিবাহবদ্ধনেরও বছগ উদাহরণ 

দোণতে পাওয়া যায়। এত্রাহাম সারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

ঝাখানাহট (0808036১), আরবীর, হজিন্ত্ীয়। আপিবীয় 

ও পার্ক প্রভৃতির মধ্যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। 

স্থানবিশেষে এখন প্রচণিত রহিয়াছে । বেদ্দাদের সামাজিক 

ব্ত্যনুনারে তাহার! জ্যেষ্ঠ ভগিনী বা পিসী মাসী প্রভৃতিকে 

তে পারে না, কিন্তু কনিষ্ঠ ভগিনীর পাণিগ্রহণ তাহা- 

ভ্রাতায় ৬গিনীতে 

বিবাহ 

বিবাহ কি 

[ ৭২৭ ] 
সা শশী রত» সার্ক 

বিবাহ 

দের বিধি সঙ্গত। এতঘ্যতীত উহাদের মধো বিবাহ থগুনের 

বিধান নাই। বেদ্দারা৷ বলে, কেবল এক মাত্র মৃত্যুই স্ত্রীপুরুষের 

(বিবাহবন্ধন ছেদনে সমর্থ । কিন্তু উহাদের প্রতিবাসী কাণ্তীয়গণ 

বিবিধ প্রকারে উহাদের অপেক্ষা উন্নত হইলেও বিবাহবন্ধন 

সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় ধাবণাশীল নহে। 
ফিউজিয়ান প্রহৃতি কতকপগ্তলি অসভ্যজাতীয় লোকেব মণ্যে 

বহু পুরুষে এক যোগে একটীমাত্র স্ত্রীর পাণিগ্হণ করিয়া 

থাকে। কিন্তু এই প্রথা যে কেবল ইতর 

শেণীব লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে। 

সিংহল, মলবার ও তিববতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও 

এই প্রথা পরিলক্ষত হয়। অপর পক্ষে বহুপত্বীকতা সকল 

সময়ে সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি উচ্চ শ্রেণার 

লোকদের মণব্যেও এই প্রথা বিগ্তমান রহিয়াছে । স্বিখ্যাত 

গ্রন্থকাব মনিখের বিশ্বাস। যৌন “৭ 

বহু ভর্তুকত। ও 

বহু পত্বীকন। 

/ন,তি দ্বারা সমান |নত্যই 

অশান্তি সংঘটত হইয়া থাকে । কিন্তু এ কথা ইতিং1সাসদ্ধান্ত- 
সম্মত নহে। এপিউটিন্ ( 4১1601011) ) দীপের ৬।দব সী হী- 

পুকবগণের মধ্যে নৈতিক ভাব অতি কদধ্য। কিন্তু ইহাদের 

মধ্যে স্ত্রীঘটিত কলহ অতি অল্লহ পরিলক্ষিত হয়। মিঃ কুক্ 

লিখিয়।ছেন--”আমি এ পধ্যন্ত যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, 

উহার্দের মত শ্ন্তি-প্রিয় ও নিধিববাদ লোক অতি অন্নই 

দেখিয়াছি । যদি চারিত্রিক সাধুতার বিষয়ে উল্লেখ করিতে হয়, 

তবে আমি স্পর্ধী মহকারে বলিতে পারি, উহারা এ সম্বদ্ধে 

সভ্যজগতেরও আদশ শ্বরূপ।” 

হাব্ধ।টস্পেনসার বলেন,_পতি ও পত্থীর মধ্যে এ্রণয় বন্ধন 

থাকিলেই যে সমাজে অন্ত কোন প্রকার অশ্বাস্তির উদ্ভব 

পত্ীত্ব ও নামাজিক হয় না, এ বথা স্বীকার করা যায় না। 

শর্ত থেলিক্কেট (11911779$) জাতীয় লোকেরা 

পরী ও পুত্রগণকে অতীব স্নেহ-মমতার চক্ষে দেখিয়া থাকে, 

স্লীলোকদের মধ্যেও যথেষ্ট লঙ্জা, নন্তা ও সতীত বেগ যায়। 

কিন্ত উহাদের সমাজ অতীব জঘন্য । উহার |মথ্যাবপা, চোর, 

অত্যন্ত নিচুর। উহার! দাস দাসী ও বন্দীদগকে অবণাণাক্রমে 

নিহত করে । ঝেচুয়ানা (13৩০/৭৪) জাতীয় লোকদের স্বভাবও 

এইরূপ। ইহারা মিথ্যাবাদী, ডাকাইত ও নরঘাতক। কিন্ত 

ইহাদের স্ত্রীগণ লঙ্জাশালা ও সতী। আবার অপব পক্ষে 

তাহিতির লোকেরা ("4)101553) শিল্পাদি কাধ্যে এবং সামাজিক 

শৃঙ্খলায় যথেষ্ট উন্নত, কিন্তু উহাদের মধ্যে পরদারাভিমধণ অবাধে 

চলিত আছে । স্ত্রীলোকদের পরপুরুষগ্রহণে কোনও বাধা নাহ। 

ফিজীয়ানের! ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর -এমল। কি উহার 

নররাক্ষল। কিন্তু উহাদের স্ত্রীগণ সতীতসংরক্ষণে সবিশেৎ 
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পটু। বলিতে কি, অধিকাংশ অসভ্য সমাজেই স্ত্রীধন্ম উত্তমরূণ 

সংরক্ষিত হইয়া থাকে। 

কনিয়াগাগণের (70০001923 ) মধ্যে যে পর্যন্ত মেয়েদের 

বিবাহ না হয়, সে পর্যন্ত উহার! যথেচ্ছভাবে ও অবাধে পর 

পুরুষের সঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু বিবাহ হওয়ামাত্রই উহাকে 

সতী হইতে হইবে। পর্যটক হেরেরা 

(767701%) লিখিয়াছেন,কুমান। (07070810) 

জাতীয় কুমারীরা' বিবাহের পূর্বব পধ্যন্ত বহুপুরুষের উপভোগ্য 

হুইলেও তাহা দোষজনক বলিয়। বিবেচিত হয় না, কিন্ত 

বিবাহান্তেই তাহার পক্ষে পরপুরুষসংসর্গ দোষজনক বাঁলয়া 

গণ্য হয়। পেরুবীয়দের সম্বন্ধে পি পিজারো (৮ 774৮9) 

লিখিয়াছেন-__উহাদের জ্ীগণ সর্বতো'্ভাবে পতির অনুবষ্ডিনী, 

পতি ভিন্ন অপর কাহারও সংসর্গে উহাদের চরিত্র ছুট হয় 

না। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কন্ঠ যাহার-তাহার সংসর্গ করিয়া 

থাকে, ভাভাতে কোন বাধা দেওয়া! হত্র না এবং উহ! দোষ- 

জনক বখলিয়াও বিবেচিত হয় না। চিবচ1 € (9001090001) ) 

জাতীয় লোকদের মধ? ঠিক এই প্রথ! প্রচলিত আছে। 

বিবাহের পূর্ব চিবচা গতীয় স্ত্রীলোকে শত পুরুষে উপগতা 

হইলে 9 স্বামীরা তাহাদের পাণিএহণ করিয়া থাকে, কিন্ত 

বিবাঠের পরে পরপুৰধের প্রতি কুৃষ্টিতে তাকাইলেও উহার 

স্ত্রীকে ক্ষমার্থ বলিয়া মনে করে না। 

এই সকল প্রমাণ দারা মনে হয়, মামাঁজিক শৃঙ্খলার ক্রমো" 

নৃতির সহিত পতিপত্রীসশ্বদ্ধের ক্রমোনতির সবিশেষ অধ্বন্ধ। 

নাই । কিন্ত এই কয়েকটা গ্রমাণ ছারা কোন প্রকার সিদ্ধান্তই 

সংস্থাপিত হইতে পারে না। আমরা সমাজতত্ব আলোচনা 

করিলে স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ সুদৃঢ় না 

হইলে সামাজিক বন্ধন কোনক্রমে সুদৃঢ় হয় না। স্ত্রী পুরুষ 

সম্ব্ধ যত্ই দৃঢ় হয়, সমাজ ততই উন্নত হয়। ছুই চারটা 

অসভ্য সমাজের উদ্দাহরণ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কর! যায় 

না। জগতের সমগ্র মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের 

সহিত বিবাহবদ্ধন-সম্ন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক সভ্যসমাজই 

পারিবারিক দৃঢ় বন্ধনের সহিত সামাজিক শৃঙ্খলার ক্রমোন্নতি 

স্ুম্পষ্টব্ূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সমাজ 

তত্ববিদ পণ্ডিতগণ অসগোত্র (15:96805 ) এবং লগোত্র 

(100০9587030 ) বিবাহ সম্বদ্ধে যথেষ্ট 

আলোচনা করিয়াছেন! আমর] এখানে 

[09080 এবং 1580080105 সম্বদ্ধেই ছুই চারিটী কথা বলিব। 

এই দুইটা বৈদেশিক শব্দকে মনুসংহিতোক্ত “অসগোত্র” ও 

“গোত্র” শব্দের যথাযথ প্রতিনিধি বলিয়া আমরা অবশ্যই মনে 

কৌমার বাভিচার 

অমগোত্ধ ও 

সগোন্র বিষাহ 

[ ৭২৮ ] 
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করি না। তবে অপর প্রকার সুনির্ধাচিত শবের অভাবে 

আমরা 8:০০) শব্দকে অসগোত্র বিবাহ এবং 1১090850)7 

শব্দটাকে সগোত্র বিবাহ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। ৃ 

পাশ্চাত্য পঙ্খিতগণের মধ্যে মিঃ যোহন এফ, মাকৃলেনেন 

(80 তা চুদ 20০11080070, 2, 4.) আদিম সমাজের 

বিবাহ প্রথা (1১111070156 011775€ ) নামে এক খানি' 

উপাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি উক্ত হুই প্রকার 

বিবাহের আলোচনা! করিয়াছেন । তিনি বলেন, আদিম মমাজে 

চুই প্রকার স্ত্ীগ্রহণপ্রথা পরিলক্ষিত হয়, যথা £--এক শ্রেণীব 

লোক স্বস্ব জাত ([ুঘ1))৪ ) হইতে বিবাহার্থ কন্ত1 গ্রহণ 

করে না। ইহারই নাম 77:02870/ বা অসগোত্র বিবাহ । 

অপর এক শ্রেণীর লোৌক নিজ জাতীয় লোকেত্ব মধ্য হইতেই 

বিবাহার্থ কন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারই নাম 100308800 । 
অপহরণপূর্ব্বক জ্ীগহণপ্রথাও (1100 07) 01090601911) 

011811120-0621))01)) ) এই গ্রন্থে বিন্ৃতরূপে আলোচিত 

হইয়াছে । পণ্ডিত প্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার ম্যাকূলেনেনের আদিম 

সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। 

ম্যাকলেনেনের একটা সিদ্ধান্ত এই যে, আদিম সমাজে সর্ব" 

দাঁই যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহাদি হইত। এই অবস্থায় সমাজে বীর ও 

যোদ্ধাদিগেরই অধিকার প্রয়োজন হইত। তজ্জন্য তাহার! 

কন্ঠাসস্তানদিগকে নিহত করিয়া পুত্রসস্তানদিগকেই উত্তমবূপে 

ভরণপোষণ করিত। এই অবস্থায় সমাঁজে কন্তাসস্তানগণের 

শোচনীয় অভাব বটে, এই অভাব হইতে অপহৃত। কন্তাবিবাহের 

প্রথা প্রচলিত হনয়াছিল। নিজ জাতির মধ্যে এইরূপে 

কন্ত।র অভাবসংঘটন নিবন্ধানহই 118028775 বা অনগোত্র 

বিবাহের প্রথ| প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল এবং এই প্রথ! 

দীর্ঘকাল গ্রচলনের পরে নিজবংশের কণ্ঠাবিবাহ সামাজিক 

নিয়মে অবশেষে একবারেই দৌষাবহ হইয়া উঠে। স্বজাতীয়- 
দের মধ্যে কন্তার অভাবহেতু যে প্রথার প্রথম উৎপত্তি হইয়।- 

ছিল, কালে তাহাই সামাজিক বিধিতে পরিণত হইয়া সগোত্রের 

কন্টাবিবাহ ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়! গণ্য হইয়াছে। ইহাই মিঃ ম্যাকৃলে" 

নেনের একটী সিদ্ধান্ত । তিনি আরও বলেন, কন্ঠার অতাব" 

নিবন্ধনই বনুতর্ৃকতা-গ্রথার উৎপত্তি হয়। 

রুনা অপহরণ দ্বারা বিবাহ এখনও অনেক অনেক স্থানেই 

দেখিতে পাওয়া মায়। কন্তাহরণ-প্রথা যে সকল সমাজ হইতে 
দুরীভূত হইয়াছে, সে সকল সমাজেও এই প্রথার আভাস ও 
পদ্ধতি বিবাহব্যাপারের রহু আনুষঙ্গিক কার্যে দূ হয়। 

মিঃ ম্যাক্লেনেনের বহু সিদ্ধান্তে পণ্ডিত প্ররর হার্বার্ট ম্পেচ্দার 

যথেষ্ট অলঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। (নান বুলেন। সা 
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সমাজে অসগোত্র বিবাহের প্রথা লোপ পাইয়াছহে। স্পেম্টার 

লেনানের যুক্ত ও উদ্বাহরণ উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন 

করিয়ছেন। অতি সুসভ্য ভারতবধদ্্ ব্রাহ্মণগণ অসগোত্র 
বিবাহেরই পক্ষপাতী । 

লেনান বলেন, অসভ্যসমাজ কন্তানিধন করার প্রথা 

প্রচলিত ছিল, এই নিমিন্ত কন্টার সংখ্যা অল্প হুৎয়ায় 1ববাহার্থ 

কন্তাহরণ করা হইত। হার্ধার্ট ম্পেন্নার এই উভয় সিদ্ধান্ত 

খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বলেন, অসভ্য সমাজে যেমন বন্তা 

নিধন করা হঠত, তেমনি যুন্ধবিগ্রহে অনেক পুরুষণ নিহত 

হইত, সুতরাং কেবল কন্তার সংখ্যাই যে কম হইত, ইহা বল! 

যাইতে পারেনা । যেসমা'ঞজ কন্তার সংখ্যা হাস হয়, সে 

সমাজে বহুবিবাহ প্রথা অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেনান নিজেই 

লিখিয়াছেন, কিউমিয়নগণ কন্তাহরখ করিয়া বিবাহ ক:রয়! 

থাকে এবং উহাদের মধ্যে বস্বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত । বহুবিবাহ 

কন্তাসংখ্যাপ্পতার পরিচায়ক নহে। তাস-মেনিয়ানগণের মধ্যে 

বহুবিবাহ অত্যন্ত প্রচলিত। লায়ড (15) ) পিখিয়াছেন, 

উহাদের মধ্যে অপহৃত! কন্গার বিবাহ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়। 

যার। আদিম অবিবাসিগণের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ 

লোকেরই দুইটী স্ত্রী। কুইন্পলাগ্ডের মাকাডামা জাতীয় লোক- 

দের মধ্যে স্ীলাকদের সংখা। অত্যন্ত বেশী। কিন্তু প্রত্যেক 

লোকেরই দুইটী হইতে পাঁচটা স্ী থাকে। দক্ষণ আমেবিকার 
ভাকোটা জতীশ লোকদের মধ্যে বহুবিবাহ ও স্ত্রীহরণ গথা 

যুগপহ দেখিতে পাওয়। যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাপ্জিলিয়ান- 

গণের মধে)ও এই উভয় প্রথা যুগপৎ প্রচলিত রহিয়াছে । 

কারিবগণের মধ্যেও এই উভয় প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। 

গাম্বোণ্ট, (1710000146) এই সম্বন্ধে বু উদ্বাহরণ গ্রাদর্শন 

করিয়াছেন। সুতরাং কন্ঠার অভাবনিবন্ধনই যে স্ত্রীহরণ- 

পূর্বক পাণিগ্রহণ প্রথার স্বষ্টি হইয়াছে, এ কথা বপা যাইতে 

পারে না। 

ম্যাকলেনানের অপর একটী সিদ্ধান্ত এই বে, বালিকা 

হত্যাতে কন্ার হাস হয়,__ইহার ফলে আদিম সমানে স্রীহরণ 

ও বহুভর্তুকতা (05079 ) প্রথা প্রবর্তিত ইইয়া থাকে। 

এই সিদ্ধান্ত ও যুঝ্তি'সঙ্গত নহে। কেন না, তাস্মেনিয়ান, অষ্টরঁ- 

লিয়ান, ডাকেটা ও ব্রা্জিলিয়ানগণের মধ্যে আদৌ বহু- 

'ভর্তৃকতা দৃষ্ট হয় ন1। এস্কুইমোদিগের মধো এই প্রথা প্রচপিত 

আছে । কিন্তু ইহারা স্ত্রীহরণ করা কাহাকে বলে আদৌ তাহ! 

ঘানে না। টোডাদের মধ্যে বহুভর্ভৃক্তা প্রচলিত আছে 

বটে, কিন্ত ইহাদের মধ্যে অপহরণপুর্বক পাণিগ্রহণ প্রথা 

একবারেই গ্রচলিত নাই। 

সুখ ১৮৩ 

কোমাকা, নিডাজলাগ্ডার, লেসঢা, ৪ কালিকপিয়া-নিবাসী- 
দের মূধা সগোত্র ও অসগোত্র উভয় প্রকার বিবাহপ্রথা বর্থঘমন। 

(ফিউপ্জিয়ান, কারিব, এস্কুইমো, বারণ, হটেনটটু ও প্রাচীন 

বুটনগণের মধ্য বহুবিবাহ ও বহুহর্তৃুকতা পরিলাক্ষত হয়। 
ইন্সোকোইস্ এবং কিপোয়া জাতীঙ্গ লোকদের মধ্যে আছো 
অপহরণপূর্বক বিবাহ প্রথা নাই। 

ম্পেন্সার বলেন, কন্তা অপ্হরণপুর্বক স্ীগহণ প্রথা 
কন্তাবধানবদ্ধন কন্ঠার অভাবঞ্নিত নহে । আদম সমাজে 

জীরত্বও অস্থাবর সম্পাত্তর মবো পবিগণত ছিল। এইরূপ 

সমাজে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিজয়ী "ক্ষ |ব গছতগণের সকল প্রকার 

সম্পত্তিই লুণ্ঠন কবিয়া লঃত, তন্মধ্যে রমণী অপহরণও অন্ভতম। 

রমণীগণ দানীরূপে, উপপত্ীদপে ও হীদপেব্যবত হইত। 

অসভ্য সমাজে এই প্রকারে নারীহরণ প্রথার অভাব ছিল না। 

টাবনাব লিখিয়াছেন, সামোক্লণাতে [বয়ীণা যগন পুষ্ঠিত সম্পত্তি 

বিগ কবিয়া লইত, তখন 'আপথত স্ত্রীলোকও বিআায়গণ 

বিভাশান্ুসারে প্রাপ্ত হইত । ইলিরাড পাঠেও জানা যায়, 

গ্রাচীন গ্রীক্গণ পবিত্র ইটিয়ান নগর লুঠন কগ্য়া যে দকল 

স্ত্রী প্রাপ্ু হয়, তাহাদিগকে তাহারা আপনাদের মধ্যে বিভাগ 

করিয়া লইয়াছিল। আধুনিক হতিহা'ন9 এন্প ঘটনার 

অভাব নাই। এতদ্বারা সগ্রমাণ হয় যে, সমব বজয়ের সহিত 

স্্রীহরণব্যাপার পুবাক|লের নিতা ঘটনা। 

কালে এইরূপে জ্্ীহবণ বীরতগোৌরবের পরিচায়ক হইয়া 

উঠিল। সমাজে স্ত্রী-অপহারীর! সবিশেষ সম্মানিত হইত । এই- 

রূপে অসগোত্রে বিবাহপ্রথা গোৌরবজনক বপিয়! মানব সমাজে 

আত হইতে শাবন্ধ হয়। অবশেষে সাধারণ বিবাহেও অধুনা 

এই সমব সাজসঙ্জ! ও ধূমধ*ম গোরবঙ্জনক খাপয়! বিবেচিত হহয়া 

আ'সতেছে। তাই এখনও আমর! এদেশে অধিকাংশ স্থানেই 

বিবাহে এক গ্রকাব সমরাড়ম্বর দেগিতে পাই । মহাভাবতে 

ঝন্ঠাপহরণ পূর্বক বিবাহের উদাহরণ রথিয়াচে। মন্সংহিতার 

যে আট একার বিবাহ আছে, তন্মধ্যে রাম ও পৈশাচ বিবাহ 

অ।দিন অবস্থার বিবাহেরই এতহানমিক স্থাতি। রাক্ষস বিবাহ 

সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন_ 

“হত্ব! ছিতব! চ ভিন্বা চ ক্রোশস্তীং রুদতীং গৃহাং। 

গ্রসহ কন্তা-হবণং রাক্ষসে! বিধিরুচ্যতে ॥” (মনত ৩৩৩১ 

মেধাতিথি বলেন, কন্ঠাপক্ষ হইতে বলপুর্ববক কন্তা হর 

করিয়া আনিয়! কন্ঠাবিবাহ করাই রাক্ষ বিবাহ। এই অবস্থার 

কন প্রদানে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবে দণগকা্টাদি 
দ্বারা প্রতি পক্ষকে ভাড়াইয়া৷ বাঁ খড়গাদি খরা নিহত করিয়া 

এবং প্রাকারপুরছ্র্থীদি ভেদ করিয়া! কন্ঠা অপহরণ করা হয়। 



খযরারারা৯৮৮ ৯৪ 
শুরা", ০৮০০ আআ ৮৭ পা পাপা পাপ 

অনাথা কন্ঠ তোমরা আমায় রক্ষা কর, আমায় হরণ নি 

বিবাহ 
ররর এ ৩, 

লহয়। যাইতেছে । এইরূপ রোদন করে এবং আক্রোশ প্রকাশ 

, করে। ইহাই রাক্ষল বিবাহ। 

অপর এক প্রকার বিবাহের নাম_-পৈশাচ বিবাহ। 

মন বলেন -_ 

*নুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ॥ 

স পাঁপিষ্ঠো বিবাহ।নাং পৈশাচশ্চাষ্টমোইবমঃ ॥৮ € মনু ৩1৩৪) 

সুপ্তা, মত্তা বা প্রমত্তা কন্তাকে গোপনে অভিমর্ষণ করাই 

পৈশ।চ বিবাহ। নিদ্রিতা, মগ্চপরবশা এবং কোন প্রকার 

দ্রব্যাদি দ্বারা বিগতচেতনা কন্তার অভিমর্ষণ করিয়া উহাকে 

্ত্রীত্বে পরিণত কর। অতি জথন্ঠ কাধ্য বলিয়! অভিহিত হঠয়াছে। 

মন্ুর মতে, ক্ষত্রিয়গণ রাক্ষপ বিবাহ করিতে পারেন, কিন্ত ব্রাহ্মণ- 

দের পক্ষে রাক্ষদ ও পৈশাচ উতয়ই নিন্দনীয় । রাক্ষন ও 

পৈশীচ এই উভয় বিবাহই কন্তা বা কন্ঠাকর্তার অনিচ্ছায় ঘটিয়া 

থাকে। রাক্ষদ-বিবাহ হুননপ্রাধান্যময়, পৈশাচ বিবাহ বঞ্চনাময়। 

, এই সকল বিবাহ পাণিগ্রহণ সংস্কারনিরপেক্ষ। এই সকল বিণাহে 

াণিগ্রহণের পুর্বেই কন্তাত্ব অপগত হইয়া যায়। মেধা; তথি 

এ সম্বন্ধে সক্ষম বিচার কগিয়াছেন 

। যাহা হউক, অসভ্য সমাজে পৈশাচ বিবাহের প্রথ| দেখিতে 

. পাঁওয়। যায় না। উহাদের মধ্যে রাক্ষদ বিবাহের প্রথাই 

প্রচলিত এবং এইরূপ বিবাহ ঘে গৌরব্জনক বলিয়। আ।দৃত। 

পরব্ধী সময়েও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। 

সমাজের আদিম অবস্থায় অনেক স্থলেই রমণী বীরভোগ্য। 

, খুলিয়া পরিগণিত হইত। বীরত্বই কোন সময়ে বৃত্তের গুণ 

' হবলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশে সীতার বরপরাক্ষায় 

' এই প্রকার বীরত্ব পরীক্ষিত হইয়াছিল) ডৌপদীর পা1ণএ্রাহক- 

নির্বাচন কাঁলে সমরকৌশলের একটা হুক্মতম ব্যাপার লক্ষা- 

বেধপরীক্ষায় বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্াস্ত 

রামায়ণ মহাভারত অনুসন্ধান করলে আরও অনেক দেখিতে 

পাওয়। যায়। অসভ্য সমাজেও বারত্বই 

ব্রত্বের গুণপরিচায়ক ছিল। হাঁরনডন 

( 8615৭1০১ ) বলেন, মাহুই (817১1) জ্বাতীয় লোকের মধ্যে 

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্লেশসহিষ্ না হয়, তাহাকে জাম[তা বলিয়া 

কেহ গ্রহণ করে না। আমেরিকার উত্বর-আমাক্রন জনপদে 

' পুরাক!লে যাহারা সংগ্রামে পরাক্রম দেখাইতে না পারিত, 

তাহাদিগকে কেহ কন্তা দান করিত না। ডাইক জাতীয় 

লোকের! সামানিক লোকদের সমক্ষে নিহত শক্তুশির দবেখইতে 

না পারিলে ৰিবহ করিতে পারিত্ না। 

স্বাপাচ। ($29০1১%) নামক অসভ্য জ।তীয় নারীদের বীরত্- 

বিবাহ ও বীরত্ব 

রিতা অন্ত অন্ত । ইহাদের ২ মধ্যে স্বামী রণক্ষেত্র হইতে 
অরুতকাধ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে স্ত্রীলোকের ত্বপার 

সাত তাহার্দিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয় ষায়। উহার! তীর 
বলয়! নিন্দিত হয়। স্ত্রী স্পষ্ট ভাবেই বলে, প্ষাহারা সমরে 

পরাম্মুখ বা পশ্চাৎ্প তাদৃশ জঘন্ত ভীরুদের আবার 

রমণীতে প্রয়োজন কি 1” 
কিন্ত সমাজে সকল সময়ে বীরবিক্রম-প্রদর্শনের জুবিধা 

সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এই নিমিত্ত কন্তাহরণপুর্ববক 
রাক্ষসবিবাহ অসভ্য সমাজে সবিশেষ গৌরবজ্জনক বলিয়! 

বিবেচিত হইত । মূন্ু বলেন-- 

*পৃথক্ পৃথগ. বা মিশ্রৌ বা বিবাহোৌ পুর্বচোদিতো। 
গান্ধর্ধো রাক্ষশ্চৈব ধন্মী কত্রস্ত তৌ স্থৃতৌ ॥৮ মমন্থু এ২৬) 
এতত্্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষধিম়্গণ গান্ধর্ব ও রাক্ষস 

বিবাহ করিতে পারেন, ভারতবর্ষে পুর্ববকালে গান্ধর্ব ও রাক্ষস 

মিশ্রিত একপ্রকার বিবাহপদ্ধতি গ্রচলিত ছিল। উত্ত শ্লোকাংশের 

ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন £-_ 

প্যদ৷ পিতৃগৃহে কন্তা৷ তত্রস্থেন কুমারেণ কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচরা- 

পন্নেন দৃতীসংস্ততেন ইতরাপি তখৈব পরবতী ন চ সংযোগং 

লভতে তা বরেণ সং বদং কৃত্বা নয় মামিতো যেন কেন চিন 

পায়েনেত্যাত্মন নায়য়,ত সচ শক্ত্যাতিশয়ৎ হুত্া ছিত্বা চেত্যেবং 

হরতি। তা ইচ্ছয়ান্যোস্তমংযোগ ইত্যেতদপ্যাস্ত গান্ধর্ব রূপং 

' হত্ব! ছিত্বেতি চ রাক্ষসরূপম্।৮ 
অর্থাৎ বয়স্থা কন্া কোন কুমারকে দেখিতে পাইয়া! তাহার 

সহিত পরিনত হইতে যদি ইচ্ছা করে এবং কোনরূপ দৌত্য- 

সাহায্যে অভিপ্রেত বরের নিকট সেই বাঞ্ জানাইলে কুমার যদ্দি 

প্রতিকূলাচারী কন্ঠার বন্ধুগণকে হত্যার্দি কাঁরয়া সেই কন্ধার 

বিবাহ করে, ত্ববে উহা রাক্ষস-গান্ধর্বামশ্র।ববাহ নামে খ্যাত 

হয়। শ্রীকৃষ্খের মহিত রুক্সিণীর বিবাহ এই বূপ। অর্জুনের 
সাহত সুভদ্রার বিবাংও এই শ্রেণীর বিবাহের দৃষ্ান্ত। 

অসভ্য সম(জ্ে [বণাহব্যাপারে কন্ত! ও কনম্তাপক্ষের এক 

গ্রকার কপট প্র(তি€্ল্য এরদাশত হহয়া থাকে। ক্রোণ্টজ, 

( ০18১৮ 9 বলেন, এস্কুহমোদের কন্তাগণ 

লজ্জখালপতার অতীব পক্ষপাতী। বিবাহের, 

কথা বলিলেহই উহার! লজ্জা প্রকাশ করে। বিবাহের সমযে 

এই কপট লজ্জ/ প্রকাশ কপটক্রোধাভিনয়ে পরিণত হৃইয়! 

থাকে! কন্তার বিবাহ সময্বে বর আমিলে বরকে দেখা মাত্রই 

কনা বাপ্রভীতা হুরিণীর ন্যায় চমকিয়৷ দৌড়িয়৷ পালার, ক্রোধে 

চুলের গোছা ছি'ড়িয়া ফেলে। বুস্মেন আতীয় কগ্তাদেরও 

এইরূপ স্বভাব। বুস্মেনদের কন্তাদ্দের বেশী বন্সে: বিবাহ 

কন্য। ব। কন্।- 

পক্ষের প্রতিকুল্য 



বিবাই 
স্পা ৯ 

হইলেও তাহারা এই কপট লঙ্জ/। ও ক্রোধের রা 

প্রদর্শন করে। এমন কি, উহার কৌমারহর যুবক যদি স্বয়ংও বর 
হয়, তাহা! হইলেও উহারা আম্মীয় স্বজনের সমক্ষে বিবাহের 
সময়ে নানা প্রকার অনিচ্ছা ও কপট ক্রোধের অভিনয় 

করিয়া থাকে। 

সিনাইবাসী আরবদের মধ্যে আরও বাড়াবাড়ি । ইহাদের 

কন্তাগণ বেশী বয়সে বিবাহিতা হইয়া থাকে। এমন কি, 

বিবাহের পূর্বেও কাহারও কাহারও পকৌমারহর* জুটিয়া 

যায়। অবশেষে সেই কৌমারহরই বর হইয়া থাকে। 

কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেই প্রণয়ীর প্রতি কপট 

ক্রোধ প্রদধিত হইতে আরব হয়। মনে প্রাণে উহার! স্বীয় 

প্রণয়ী প্রস্তাবিত বরকে ভাল বাসে, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের 

সম্মুখে উহাকে গহার করে, উহাকে লক্ষ্য কবিয়া লোস্ট্র নিক্ষেপ 

করে, তাহাতে উহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে । এমন কি, 

উহাকে কামড়ায়, পদাঘাত করে, প্রহার করে এবং নিজে জুদ্ধার 

টায় ও ভীতার স্তায় চীৎকার করিতে থাকে । যে যুবতী এই 

সকল কপট ভাব অধিক মাত্রায় প্রদর্শন করে, সমাজে সেই 

অধিকতর লজ্জাবতী মেয়ে বলিয়া সমানৃত হয়। পতির বাটাতে 

ধাওয়ার দময়ে উহার! কুরবীর ন্যায় মুক্তকগে গগন বিদীর্ণ করিয়! 

রোদন করিতে থাকে । 

মুজো (2104০) নামে এক জাতীয় লোক আছে। ইহাদের 

কনার বিবাহ প্রস্তাব হইয়া গেলে বর কন্তা দেখিতে সমাগত 

হয়। তিনদ্দিন পধ্যন্ত উহাকে কন্া তোষণ করিতে হয়। 

এই সময়ে কন্যা উহাকে মুষ্ট্যাথাতে ও চপেটাঘাতে উত্তম 

রূপে প্রহার করিতে থাকে । তিন দিবস গত হইলে রুষ্টা 

উণ্তী পরিতুষ্টা হইয়া রন্ধন করিয়া বরের সেবা! করিতে থাকে। 

এই প্রতিকূলাচার কোথাও কোন কপটতার অভিনয়স্থচক, 

কোথাও বা যথার্থ ই জীজন তাবস্লত লঙ্জাশীলতামুলক। 

স্বান-বিশেষে কন্তপক্ষের স্ত্রীলোকেরাও বরের প্রতি নানা- 

প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে । অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ 

গ্রাতিকূল্য কপট প্রাঠিকুলা মাত্র। নুমাতার মেয়েরা 

বিবাহের সময়ে বরকে নানা প্রকারে কপট বাধা প্রদান করে। 

কন্ঠাও উহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। 

আর্কেনিয়ানগণের বিধাহ-সভা রমণীগণের রণস্থলী বলিয়া 

শ্রতিভাত হয়। যুথে যুখে রমণী অস্ত্রাদি সহ বীব সাজে 

সায়া কন্াসংরক্ষণার্থ নিযুক্ত হয়, উহারা হাতে গদা ও 

লোষ্ট্র লইয়! বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকে। বরকে কপট 

বাধা দেওয়াই এই জাতীয় লোকদের বিবাহপ্রথার একটা 

প্রধানতম অঙ্গ । রর পপি ীলিস্পীপালপাা শীশাাশীশীশশটিিািশিাাাািশীাোিীীী 

১১১১ 

শিশিরে ্ীশীশীশীশীশ শেপ িাািাশাশীশীহা 

পপ স্টিলের রঞ্জন বি থু 

কামস্কাটকাতে বিবাহ্প্রণালী দেখিলে বিদেশীয় দর্শকের 
মনে প্রথমে আতঙ্কের উদয় হয়। কন্যার গ্রামস্থ নারীগণ 

একত্র হইয়া কন্তার সংরক্ষণার্থ একত্র হয়। উহার নান!" 

প্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া বীরাঙ্গনাবেশে বিবাহ সভাকে 

চণ্তীযুদ্ধের লীলাস্থলীতে পরিণত করে। বাস্তবিক এই 
সময়ে কোন প্রকার রক্তারক্তি খুনাখুনি না হইলেও স্ত্রীলোকেরা 
এমন ভাবে কন্তাকে সংরক্ষণ করিয়া! থাকে যে কন্তাকে একাকিনী 

প্রাপ্ত হওয়া বা অগ্ন সংখ্যক সঙ্গনী সহ প্রাপ্ত হওয়া বরের পক্ষে 

একাস্ত কঠিন হইয়া উঠে। 

মনুসংহিতায় যে প্রকার রাক্ষদ বিবাহেব বিবরণ আছে, 

অসভ্য জাতীয় অনেক লোকের মধ্যে সেই গ্রকার প্রথা দেখিতে 

পাওয়া যায়। ইতঃপুর্বে সে সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ প্রদত্ত 

হইয়াছে। আ.কনিয়ান, গোও, গঞ্জোর (071497) ও 

মাপুছ। (811)000%) এ্ভৃতি াতীয় লোকের মধ্যে এই 

প্রথা বহু গ্রচপিত আছে। এদেশের বাগদী, লেপচা প্রভৃতি 

জাতির মধ্যে এখনও এহ সকল লুপ াঁয় প্রথা পরিলক্ষিত হয়। 

বহুগরকত| (1১)1).,70175) 

সমাঞ্জের আশিম সময়ে বহুভ€্কতা প্রচলিত ছিল। এখনও 

কোন কোন স্থানে এই প্রথা গ্রচলিহ আছে। মহাভারত পাঠে 

জান] যায়, বহৃভর্কতা প্রথা বেদশিরুদ্ধ। বেদ বনভর্ুকতা- 

বিবাহ প্রথার সমর্থক নহে। পঞ্চ পাগুবের সহিত দৌপদীর বিবাহ, 

দাঁন সম্বন্ধে দ্ুপদ রাজা শান্সিদান্ত ও লোকচারের দোহাই 

দিগ প্রভৃত আপন্তি উত্থাপন কারয়াছিলেন। অর্জুন লক্ষ্যবেধ 

করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিপেন। তখন দ্রৌপদীর বিবাহের 

প্রস্তাব উত্থাপিত হইল । যুধিষ্টির বলিলেন, “বনবাসে আগমন 

কালে মা বলিয়া দিয়াছেন যাহা লাভ করিবে, তাহা তোমরা পঞ্চ 

ভ্রাতাই ভোগ করিবে । আমনাও মাতার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা 

করিয়া আপিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞ মমুসারে দ্রৌপদী আমাদের 

পঞ্চ ভ্রাতারই মহিষী হইবেন। ইনি মানুপৌর্কিক নিয়মানুসারে 

আমাদের পঞ্চ ভ্রাতাবই পাণিগ্রহণ করিবেন। যুধষ্টিরের এই 

বাক্য শুনিয়া! জ্রুপদ বিশ্মিত হইয়া বশিলেন 2 

“একস বহ্ব্যো বিহিত। মহিষ্যঃ কুরুনননন। 

নৈকল্তাবহবঃ পুংসঃ শ্রয়ন্তে পতর কৃচিৎ ॥ 

লোকবে্দবিরুদ্ধং ত্বং না ধর্মমং ধণ্মবিচ্ছুচিঃ | 

কর্ত, মহসি কৌন্তেয় কম্মাৎ তে বুদ্ধিরীনৃশী ॥” 
( ভারত ১১৯৫|২৭ ২৮) 

অর্থাৎ হে কুরুনন'ন ! শাস্ত্রে এক পুরুষের অনেক মহিষীর 

বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক স্ত্রীর বছ পাতির কথা 

কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। যুঃপষ্ঠির তুমি শুচি ও ধর্ম্মাবিৎ, 



বিবাহ 
১. এপ সরাতে 

এই প্লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য কর! তোমার পক্ষে উচিত নছে। 

তোমার এরূপ বুদ্ধি হইল কেন? যুধিষ্ঠির ইহার উত্তরে বলিগেন 

“কি করিব, মাতৃ আজ্ঞা সর্বখাই পাপনীয়া। বিশেষতঃ আমি 

পূর্বেই বলিয়াছি, এক সময়ে এক স্ত্রীর পঞ্চ স্বামীর সেবা করা 

শান্ত্রগহিত হইতে পারে, কিন্তু আন্ুপৌর্নিক নিয়মে সময়ভেদে 

দ্রৌপৰী আমাদের প্রত্যেক ভ্রাতার মহিষী হইবেন, এ সন্বদ্ধে 

শাস্ত্রে কোন নিষেধ দেখা যায় না । ধর্মের গতি অতি সুঙ্ষা। 

আমর! উহা! ভালরূপে বুঝিতে পারি ন!। কিন্তু মাতার আঙ্ঞ! 

লঙ্ঘন করিতে পারিব ন। দ্রৌপদী আমাদের পঞ্চ ভ্রাতারই 

লভ্তোগ্য। হইবেন ।” 

দ্রুপদ রাজা যুধিষ্টিরের তর্ক যুক্তিতে নিরস্ত হইলেন বটে। | 

কিন্ত তার চিত্ত প্রবোধ মানিল ন1। তিনি ব্যাসদেবের নিকট 

এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিলেন, এক পত্ীর বু পতি থাকা 

লোকাঢারবিরুদ্ধ ও বেদখিরুদ্ধ, এইরূপ কাধ্য পুর্ববে কখনও 

কোন নহাত্ম দ্বার! অনুষ্টিত হয় নাই, ফোন বিজ্ঞালাকের দ্বারাই 

ইহা কখনও অনুণ্ঠয় নহে । এইন্ধপ কাধ্য* ধর্মসঙগত কি না, 

তদ্ধিষয়ে নিতান্তই সন্দেহ হইয়াছে। 

হায় দ্রুপদের অভিপ্রায় সমর্থন করিলেন। যুধিষ্ঠির 

গ্রতিবদ করিয়া বপিলেন, “আমি যাহা! বলিয়াছি তাহ! 

হ্বিথ্/ নহে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অধর্মজনকও নহে, 

বিশেষতঃ অরন্ম কার্যে আমার একধারেই প্রবৃত্তি নাই। পুরাণে 

জান! যায় গৌতমবংশীগ্গা জটলা নামী কন্ঠা াতজন খধির পাণি- 

গ্রহণ করিগ/ছিলেন। তিনি ত্রষ্টা ছিলেন না । ধার্থিক ব্যক্তির! 

তাহাকে যখেই শ্রন্ধা করিতেন। ব্রাহ্ধী নামী মুনিকন্তা। প্রচেতার 

দশভ্রাতার পণিগ্রহণ করিয়াছলেন। সুতরাং এইরূপ বিবাহ 

লোকবেদবিরক্ক নহে। যুগপৎ বহুপতিত্বের নিষেধ শাস্ত্রে 

বিহিত হইয়ছে, দময়ভেদে নিঘিষ নহে । বিশেষতঃ মাতৃ- 

আজ্ঞা! অত্যন্ত বলবতী এব: তাহা আমাদের একান্ত পালনীয় ।” 

অতঃপর ব্য।সদ্দেব যুবিষ্টিরের বাক্য সমর্থন কারয়া দ্রৌপদীর 

পূর্ব জন্মের কথা উত্থাপন করিলেন। দ্রৌপদী পূর্ববক্নন্মে মহা- 

দেবের নিকট পাঁচবার গুণোপেত পতির প্রার্থন! করেন। দয়াময় 

শঙ্কর উহার প্রত্যেক বারের গ্রার্থন। পু করিয়া উহাকে পঞ্চপতি 

প্রাপ্তির বর প্রধান করেন। দ্রৌপদী পঞ্চপতি প্রাপ্তি বরের কথা 

শুনি অপ্রীভ ভাবে বগিলেন, "প্রভো আমি একটা মাত্র 

গুণোপেত পতিরই প্রার্থনা করিয়াছি, পঞ্চপতির বর কামন1 করি 
-মস্জ 

ক এন্লে নীলকণ্ঠের টীকায় ঘহপ্ৃভ! দে ফেনবিরুদ্ধ তাহার একটা বেদিক 

গম ৭ উদ্ধত হইয়াছে বধ।--“তন্মাপ্নেক। ত্বোৌ তীবিনোত।* 

কিন্ত (পতাসাতুরর আও্ঞ! যে শান্ত-শাসন হইতেও হলধতী, নীলক 

গ্ররগুর।মের মাতৃবধ ঘটন। উল্লেখ করি উহার সমখন করিয়াছেন। 

বিবাহ 

নাই। মহাদেব কহিলেন, তুমি পাঁচবার বর প্রার্থন! করিয়াছ, 
স্থতরাং তোমার একেবারের কামনাও আমি নিক্ষণ করিতে 

পারিব না। তুমি গুণোপেত পঞ্চ পতি লাভ করিবে। 

সব্ধজ্ঞ ব্যাসদেব এই সকল বলিয়া এই সন্দেহজনক প্রশ্রের 

মীমাংসা করিয়া দিলেন । ইহাতে স্উতঃই প্রতীয়মান হইতেছে, 

কোনও সময়ে ভারতবর্ষে আধ্যগণের মধোও এই বহুভর্তুকতা 

প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময়ে বা তাহারও 

অনেক পুর্বে যে এই প্রথা সমাজ হ্ঠাতে একবারে বিলুপ্ত প্রায় 

হইয়াছিল, দ্রুপদ রাজার কথায় স্পষ্টতঃই উহার পরিস্দ,ট প্রমাণ 

প্রাপ্ত হওয়| যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের হোন কোন স্থানে 

এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। 

ধিবাস্থোড়ের দক্ষিণ অঞ্চলের নৈগ্য ও লাপিতের! অন্বষ্ঠম্ 

বা অম্পষ্রন নামে গ্রসিদ্ধ। এই অস্বষ্ঠ জাতীয় লোকদের 

মধ্যে এখনও বহুভর্ুতা গ্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 

এক ভ্রাতার স্ত্রী অপরাপর ভ্রাতার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হয়। এই 

প্রদেশের সুরবর প্রন্থৃতি শিনীদের মধ্যেও এক ভ্রাতার পত্ধী অপর 

ভ্রাতাদের পত্বীরূপে ব্যবস্বহ হয়। জ্যোষ্ঠাদি ক্রমে সন্তানের স্বত্ব 

সংস্থাপত হয়, অর্থাৎ জোষ্ঠ সন্তান জোযষ্ঠ ত্রাতার, তৎ্পরবর্তী 

সন্তান দ্বিতীয় ভ্রাভার সন্তান ইত্যার্দি রূপে সন্তানদ্ব সাব্যস্ত 

হইয়। থাকে । দরিদ্রদের মধ্যেই এইরূপ বিবাহ অধিক দেখিতে 

পাওয়া যায়। এফ বাড়ীতে সাত সহোদর বর্তমান । সাতজনের 

সাত স্ত্রী পোষণ করা! দূর্ঘট, এমন স্থলে এক স্ত্রী সাত ভ্রাতার 

পতীরূপে গণ্য হয়। এই শ্রেণীর লোকের! িবাঙ্কোড় “কমানার* 

অর্থাৎ কারুকর নামে অিহত হইয়া থাকে। মলবার 

উপকূলে কোনও সময়ে বহুভর্তৃকতা প্রথা গ্রভৃত পরিমাণে পরি- 

লক্ষিত হইত, কিস্তু এখন আর সেরূপ প্রচলন নাই। 

তথাপি অনেক স্থানে এখনও এই প্রথা ধিগ্ভমান রহিয়াছে। 

ইহা! জাদিম অসভ্য সমাজে পরিলক্ষিত বহুভর্তুকতা-এথার ম্যায় 

ইন্দ্িয়দোযোদ্ূুত নহে। ইহাদের মন্যে এ নিমিত্ত বাদবিসংবাদও 

পরিলক্ষিত হয় না। 

মল-ারের প্নায়র” জাতীয় োকদের মধ্যেও কোন সয়ে 

এই প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন ত্রমণঃই তাহা 

লোপ পাইতেছে। ফলতঃ রণতর্্দ নায় জাত য় কোকঘের 

মধ্যে প্রত্যেকের পাণিগ্রহণ করা সম্ভবপর হইত না, আর 

প্রত্যেকেই পাণিগ্রহণ করিলে সংসার লইয়া সকলকেই বাস্ত 

হ্টয়া পড়িতে হয়। সমরপ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ 

বিবাহ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। নাররগণ 

সৈনিক পুরুষ। ফযুরোপেও সৈন্তগণের পক্ষে বিবাহ বরা 

বড় সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। মলবারের লায়ন 



পা স্কিপ শীত শপ: 
শপশীপিশি্পি্ীপাঁিত তা শাী্ীশটিশাটি ডি 

বিবাহ 

গণ সামরিক কার্যে ব্যাপূত থাকায় উহাদের মধ্যেও 

প্রত্যেকের বিবাহ প্রয়োজনীয় বলিয়। বিবেচিত হইত না। এক 

নাতা বিবাহ করিলে সেই পত্তীও অপর ভ্রাতাদের পতী বলিয়া 

গ্রহীত হইত। ইহাতে কাহারও সংসারে আবদ্ধ হইয়। পড়িবার 

সাশক্কা থাকিত না। এই প্রকারে মলবারের নায়রদের 

মধ্যে বহুভর্তকতা প্রথা প্রচলিত হইয়।ছিল। রিবাঙ্কেড়ের নিম্ন 

শেণীর মধ্যে অনেক জাতিতে এখনও এই প্রথা! বিগ্তমান 

বহিয়াছে। কিন্তু পুর্ধের স্তায় কুত্রাপি উহার বহু প্রচলন 

ন্বেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত স্থানেও কচিং 

কচিৎ বহুভর্তুতার উদাহরণ এখন দেখিতে পাওয়া যায়। 

তিব্বতে এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এবং এখনও রহিয়াছে । 

টোডাজ(তীয় লোকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায়, উহাদের 

চার পাচ বা ততোধিক সহোদর থাকিলে জ্যোষ্টভ্রাতার] বিবাহ 

করে। অন্যান্ত ভ্রাতারা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে জোষ্টব্রাতিবধূকেই পত্রী- 
রূপে গ্রহণ করে। জ্ত্োষ্ঠভ্রাতার পত্বীর ভগিনীরাও তাহার দেবর- 

গণের সহিত পরিণীত! হইতে পারে । অবস্থাবিশেষে টোডাদের 

শ্রাতুগণের মধ্যে একক্ী বা বহুস্্রী গ্রহণ প্রথ অবলম্বিত হয়। 

ইহাদের মধ্যে বহুভর্তুতা ও বহুবিবাহ উভয়ই দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। ফিউজিয়ান রমণীর।ও সামাজিক প্রথা অনুসারে বহু- 

পুরুষের সন্তোগ্যা হইয়া! থকে । তাহিতীয় লোকের! বহুবিবাহ 

করে, আবার উহাদের স্ত্রীগণও বনুভর্তা গ্রহণ করিতে পারে। 

বহুভুকা রমণনীরা অধিকাংশস্থলেই সহোদর ভ্রাতৃগণেব 

পত্রী হইয়া থাকে । কিন্তু নিঃসম্পর্ক স্থলেও এইরূপ পত্রীত্ 

দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। কেরিব, এন্কুইমো এবং ওয়ান্সগণের 

রমণীবা বভুপতি গ্রহণ করিয়া থাকে।  এলিউটিয়নদ্বীপ- 

বাসীদের মধ্যে ও কানারীদ্বীপবাসীদের মধ্যে এই প্রথা 

প্রচলিত আছে। লানসিরোটার (157)০07917) অধিবাসিনী 

রমণীর বনুভর্ভা গ্রহণ করে, কিন্তু উহাদিগকে নিদ্দিঃ কাশ 

পর্য্যন্ত এক এক স্বামীর সহিত সহবাস করিতে হয়। এক এক 

পক্ষকাল উহাদের এক এক পতির সহবাস করার নিয়মিত 

কাল। কাশিয়া 00১88) এবং স্পোরিগ্সিয়ান কসাকদের 

মধ্যেও বহুভর্ভৃত! প্রথা বিছ্চমান রহিয়াছে। সিংহলের ধনী 

ও উচ্চপ্রেণীর সন্তান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একাধিক ত্রাহ্গণের 

মধ্যে একটা সাধারণ পত্ী দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রাতাদের 

সধ্যেই সাধারণতঃ এই নিয়ম । 

আমেরিকায় আভারু ও সেপ্উর জাতীয় রমণীগণ বনহুভর্তার 

পত্ধী হইয়া! থাকে । কাশ্মীরে, লাদকে, কুনাবার, কষ্চবার, 

মলবার এবং পিরমুরে এই প্রথা গ্রচলিত আছে। আরবে ও 

প্রাচীন বুটনদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। 
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্প্পেস্পস্পাপিপি লাপাতি 

বিবাহ 
পি সস ৯ পপ থাপ বড পৃ শা ্ি 

শী সস 
পপ শাস্পিপশ কি পাল্টা শি টিটি শিপ পিপিপি স্পেস পাািতী পিস স্পা 

সি লি শিশ্ন শাহ সে 

তিব্বতে এখনও এই প্রথ! অধিকতরদ্ধপে গ্রচঞঙ্জিত আছে । 

ফলত: তিব্বতের হ্যায় উর ভূমিতে যদি বিবাহদ্বার। লোকসংখ্যা 

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অশ্নাভাবে দেশের ভীষণ অশান্তি 

অনিবাধ্য হইস। ইঠিতে পারো বহুভ$ প্রথা বিছ্চমান 
থাঞায় তিববতেব পক্ষে মর্শলগনকই বলিতে হইবে । বাণিঞ্ 

ও সমরাি কার্যে যে সকল স্থলে পুঞ্যাদগকে দীর্ঘকাণ 

সীপুরাদি ছাড়িয়া বিদেশে পর্যটন করিতে হয়, সেই সকণা স্থলে 
এইবগ প্রথা সমার্জের পক্ষে হিতকরী ব্লিয়াই বিবেচিত হয়। 

[হন্দু-বিব।হ। 

কোন্ সময়ে হিন্দুসমাজে সর্বপ্রথমে বিবাহ-সংস্কার প্রবর্তিত 

হয়, তাহাব বিনির্ণ় করা সহঙ্গ নহে । বংশ-গ্রাবাহ-সংবক্ষণের 

নিমিত্ত ক্্রীপুরুষ-সংযোগ শ্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বেদাদিগ্রস্থে 

প্রজান্ষ্টির অপরাপর আলোৌকিক প্রক্রিয়ার কগাও দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। মানসস্থষ্টি প্রভৃতি অযোনিসস্ভব শ্যষ্টির উদাহরণ 

মঙ্ত্ব্রাঙ্গণে নারীর উপস্থদেশকে প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ বণিয়। 

বণিত করা হইয়াছে *। 

খথেদ জগতের আদি গ্রন্থ বলিয়! পরিচিত । এই খাথেদেব 

সময়ে হিন্দুসমাজে বিবাহের যে সকল প্রথা দু হয়, তাহা 
নুসংস্কৃত সভ্যপমাগের বিবাহ প্রথা বলিয়া সমাদৃত হহবা৭ 

যোগ্য । বৈদিককালের পুর্বে হিন্্দিগের মধ্যে বিখাহ-বদ্ধন 

কি একার দৃঢ় |ছণ, তাহা বলা দান না। 

মহাভারত পাঠে জানা যায়, অতি 'প্রাচীন কালে ব্যভিচার- 

দে।ষ মানবসনাজে দোষ বাঁলর। গণ্য হইত না। আমর 

আদিমজাতীয় লোবের বিবা»'বদরণে এই সকল কথার 

উল্লেথ কারয়াছি। মহাভারতে ।পথি৩ আছে 

“খতাবূতো রাদপুর্রি নিয়া ভা পতিব্রতে | 

নাতিবর্তব্যমিত্যেবং ধঙ্সুং পন্ম(বধো বিছুঃ ॥ 

শেষেঘন্তেযু কালেষু স্বাতন্্যং স্থী কিগ।হৃতি। 

ধন্মেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পারচন্ষাতি ॥৮ ১/১২২।২৫-২৩। 

অর্থাৎ পা কুম্ঠীকে বণিতেছেন, €হ পতিব্রতে রাজপুত্র ! 

ধর্মজ্েবা ইহ।ই ধর্ম বলিয়া জানেন যে প্রত্যেক খতুকানে সী 

স্বামীকে অতিক্রম করিবে না, অবশিষ্ট 'ন্যান্ত সময়ে জী 

স্বচ্ন্দচরিণী হইতে পারে, সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধশ্মের 

কীর্তন করিয়া থাকেন । ছি 

এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে জ্ীলোকেরা প্রাচীন সময়ে 

কেবল খতুকালেই স্বামা ভিন্ন অন্য পুরুষে উপগতা হইত না। 

খতুকাল ভিন্ন ন্ সময়ে উহারা খ্চ্ছন্দে অন্ত পুরুষে উপগতা 
শা সপ পপ শপ পাস 

* “গ্রজ।পতে মুখিমেতদ্ দ্বিতীয়ম্”_মন্ত্রবা্ণ। 



বক পিলাতি পাপা লস শ পপ পা ৯০০ পা পপ পা শপ 
স্পেস 

হইত। মহাভারতের প্রাগুক্ত অধ্যায়ের গ্রারস্তে পাঁগু কুস্তীকে 

বলিতেছেন-_-"অথ তিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্মতবং নিবোধ মে। 

পুরাণমৃষিভিদিং বর্মমবিদ্ভিম হজ্মভিঃ ॥ 
খনাবৃত।ঃ কিল পুরা দ্য আসন্ বরাননে । 

কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতস্তাশ্ছারহাগণিনি ॥ 

তালাং বুচ্চরমাণানাং কৌমারাঁৎ সৃতগে পত্তীন্। 

মাধন্মোহহুদ বরারোহে স হি ধর্্ঃ পুরাভিবৎ ॥ 

তঞ্চেব ধর্্মপৌরাণং তিধ্যগ্বোনিগতাহ প্রঙ্জাহ । 

অগ্ঠাপ্যনুৰিবীয়ন্তে কামক্রোধবিবজ্জিতাঃ ॥ 

প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম হয়ং পৃজ্যতে চ মহধিভিঃ। 
উত্তরেষু চ রাস্তোর কুরম্ষগ্নসি পুঁজ্যতে &” 

আর্দিপর্ব ১২৩ অব্যার--৩-৭। 

এতন্বারা জানা যাইতেছে যে জ্্রীলোকেরা পূর্বে গৃহে রুদ্ধা 

থাকিত না, উহার! সকলের সহিত আপাপ করিত, সকলেই 

উহাদ্িগকে দেখিতে পাঁইত। "অনাবৃতাঃ” শব্ের অর্থ 

“বন্ত্রবিরহিতা' বলিয়া! মনে হইতে পাঁরে। কিন্তু টীকাকাব 

নীলকঠ বলেন, "সব্বৈর্ঘষিং যোগ্যাঃ” | এই ব্যাখ্যায় আদিম- 

সমাজের অসভ্য উলঙ্গাবস্থার কল্পনা বারিত হইয়াছে । স্ীগণ 

স্বতশ্ত্রা ছিল। উহারা রতিস্থার্থ স্বচ্ছন্দ যে-সে পুরুষে উপগত। 

হইতে পারিত-_ঘে সে পুরুষের নিকট যাইতে পারিত। উহারা 

কৌমারকাল হইতেই ব্ভিচারিণী হইত, তাহাতে উহাদের 

পতিরা কোনও বাধা গ্রদ্ধান করিত না। উহ! অধর্ম বলিয়ও 

পরিগণিত হইত না গ্রত্্ুত পুরাকালে উহা ধর্ম বলিয়াই 

-৮* হইত | মহভাগতের সদরে উত্তরকুর প্রদেশে যে এই প্রথা 

টন ছিল, পাও নিজেও তাহা স্পষ্টতর ভাবেই বলিয়াছেন । 

€কারে এই প্রাচীন প্রথার সন্কোচ হয়, পাও কুস্তীর 

ট সে আব্যায়কাও একাশ কগিয়াছেন | যথা 

“বভৃবেদ্ালকে! নাম মংধিরত নঃ শতম্। 

শ্বেতুকেহুরিতি খ্যাত; পুত্রস্তস্তাভবন্মুনিঃ ॥ 

মধ্য(দেয়ং কৃতা তেন ধর্মা্যা বৈ শ্বেতকেতুনা। 

কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধনে ॥ 

শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ। 

জঞ্াাহ ত্রাঙ্গণঃ পণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ ॥ 

খবিপুরস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ। 

মাতরং তাং তথা দৃষ্ট। স্বেতকেতুমুবাচ হ ॥ 

মা তাত কোপং কার স্বমেষ ধন্মঃ সনাতনই । 

অনাবুতা'হ সর্ধেষাং বর্ণানামঙ্ষন| ভূবি ॥ 

ঘখা গাব? খিতান্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ । 

খধিপুরোহ্থ তং ধর্ম্ং শ্বেতকেতু্ন চক্ষমে ॥ 

[ ৭৩৪ ] বিবাহ 

চকাঁর চৈৰ মর্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োভূর্ণবি 
মানুষেষু মহাভাগে নত্যেবান্তেষু জস্যু ॥ 

তা প্রভৃতি ম্র্ধ্যাদ। স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্। 

ব্যচ্চরস্ত্যাঃ পতিং নাধ্যামদ্য প্রভৃতি পাতকম্॥ 

ভ্রণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যস্থখাবহম্ | 

ভার্ধ্যাং তথ ব্যচ্চরতঃ কৌগার-্রহ্গচারিণীম্ ॥ 

পন্থিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি। 

পত্যা নিষুক্ত্যা যা চৈব পত্তী পুত্রার্থমেৰ চ ॥ 

ন করিষ্যতি তস্তাশ্চ ভবিষ্যতি তর্দেব হি। 

ইতি তেন পুর! ভীরু মধ্যাদা স্থাপিত বলাৎ ॥” 

আদ্িপর্ব ১২২ অধ্যায় ৯২ ॥ 

অর্থাৎ পাণ্ড বলিয়াছেন, শুনিয়াছি উদ্দালক নামে মহষি 

ছিলেন। তীহার পুত্রের নাম শ্বেতুকেতু । শ্বেতকেতু দ্বারাই 

প্রথমে স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দবিহারপ্রথায় বাঁধাকরী মর্যাদ। স্থাপিত 

হয়। এই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই মর্যাদা 

স্থাপন করেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর। একদা উদ্দাহক, 

শ্বেতকেতু ও তীহার মাত! উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক 

ব্রাহ্মণ আপিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধারণ করিলেন এবং 

তাহাকে “এস যাই” বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন । খধিপুত্র 

ইহাতে বড় অসন্তষ্ঠ হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে সানা 

করিয়। বলিলেন, "বৎস কুপিত হইও না, উহা! সন[তন ধর্ম । 

এ জগতে সকল বর্ণের জ্ীই অরক্ষিতা। গোগণের ন্যায় 

মানুষেরাঁও স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। কিন্তু শ্বেতকেতু 

ইহাতে প্রবোধ পাইলেন না। তিনি স্ত্রী পুরুষের এই ব্যভিচার- 

প্রথা তিরোহিত করিব।প নিমিত্ত নিয়ম স্থাপন করিলেন। সেই 

অবধি মানব জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্ত 

অন্থান্য জন্তদ্দিগের প্রাচীন ধর্মুই বলবান্ রহিয়াছে । শ্বেতকেতুর 

নিয়ম এই যে, অতংপর যে নারী পর্তিকে অতিক্রম করিবে» 

তাহার পক্ষে ভ্রণহত্যার তুল্য ভীষণ অমঙ্গলজ্নক পাপ হইবে। 

আর যে পুরুষ বাল্যাবধধি দাধুশীল! পাতিব্রতা পত্ঠীকে আক্রমণ 

কবিবে, তাহারও এই পপ হুইবে এবং যে জী পতিদ্বারা পুত্রার্থে 

নিযুক্ত হইয়! তাহার আল্ঞ! এাতিপালন না করিবে, তাহার ৪ 

এই পাপ হইবে। হে ভয়শীলে! শ্বেতকেতু বলপূর্ব্বক্ 

পূর্ববকালে এই ধর্ণাযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।” 

মহাভারত পাঠে আরও জান] যায়, উতথ্য খধির পত্র 

দীর্ঘতমা:ও * স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দ বিহার-গ্রথার গ্রতিষেধ করেন। 

১ 
পো লাশ পিসী পাপন আপীল 

+ এই দীর্ঘতম। খবি ও ইহার পুত্র কাক্ষীঝনের কথা খগবেদে বহে 

উক্ত হইরাছে। | 



মহাভারাত্তি সেই বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_দীর্ঘতমার 

পত্বী পুত্রলাভ করার পর আর পতির সস্তোষ জন্মাইতেন ন1। 

দীর্ঘতম! কহিলেন, তুমি আমায় দ্বেষ কর কেন? তদুত্তরে তাহার 

পরী প্রদ্দেষী বলেন, স্বামী স্ত্রী ভরণ পৌঁধণ করেন, এই নিমিত্ত 
[তিনি উক্ত নামে অভিহিত এবং তিনি পালন করেন এই 

নিমিএ* তিনি পতি নামে আাখ্যাত। কিন্ক তুমি জন্মাদ্ধ, আমি 

তোমার ও তোমার পুরণণের ভরণ পোষণ ক্রিয়। সতত 

ষখপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি, আর আমি শ্রম করিয়। তোমাদের 

ভরণ পোষণ করিতে পারিব না । গৃহিণী এই বাক্য শুনিয়া 

খধষি কোপাবিষ্ট হহয়! নিজ পত্বীকে বলিলেন, আমাকে রাঁজকুলে 

লইয়! চল, তথা হইতেই ধনল।ভ হইবে। পত্বী প্রদ্ধেষী বলিলেন, 

আমি তোমার উপাক্ষিত ধন চাহি না, তোমার যাহ! ইচ্ছা হয় 

কর। আমি পুব্বের মত তোমার ভরণ পোষণ করিব না । 

ইহাতে দীর্ঘতম ক্ুন্ধ হইয়া বলিলেন, আঞ্জ হইতে আমি এই 

নিয়ম স্থাপন করিলাম কেবদ একমাত্র পতিই স্ত্ীলোকদের 

চিরজ।খ.নেব মাশ্বর হইবে। ন্বামী মিলে অথবা স্বামী জীবিত 

থাকিতে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগত হইতে পারিবে না, অন্ত পুরুষ 

উপগতা হুহলে তাহাকে পতিতা হইতে হইবে । আজ অবধি 

যে সকল স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে উপগতা হইবে, 

তাহাদের পাতক হইবে। সকণ প্রকার ধন থাকিতেও তাহারা 

এ সকল ধন ভোগ করিতে পাইবে না এবং নিয়ত তাহাদের 

অপযশ ও অপবাদ হইবে, যথা মহাভারতে _ 

অগ্ঠগ্রনৃতি মর্ধ্যাদ| ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা। 

এক এব পতিনধ্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ॥ 

মুতে জীবতি বা তস্মিন[পরং প্রাপ্ধ,য়াননরম্। 

অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ 

অপতীনাস্ত নারীনামগ্যপ্রভৃতি পাতকম্। 

যগ্ঠন্তি চেঙ্গনং সর্বং বৃথা ভোগা ভবন্ধ তাঃ ॥ 

অকীঙ্িঃ পবিবাদশ্চ নিত্যং তাঁসাং ভবন্ত বৈ” 

( মহাভ।” ১১০৪।৩৪-৩৭ ) 

মহাঁভারতেব এই সকপ গ্রমাণ অনুসারে স্পষ্টই প্রতিপন্ন 

হইতেছে মে, গ্রাসীন কালে হিন্দুলমাজেও বিবাহবন্ধন বর্তম।ন 

কালের গ্চায় নু ছিল না। জীলোকেরা কৌমারকাল হইতেই 

যথেচ্ছভাবে পরপুরুষ সহবাস করিতে পাবিত, ইহাতে তাহাদের 

ক্কোনও বাধা ঘটত না। সাধু সমাজেও টহা ধর্শ বলিয়া 

গণ্য হইত।* 711 

শং ভারতবদ ষ্যতীত জগতের অন্যান্য অংগেও যে এইরূপ প্রথ। প্রচলিত 

বিবাহ 

খগবেদ সংহিতা পাঠে জানা যায়, রাজকন্তারা খধিপুত্রধের 

সহিত বিবাহিতা হইতেন। খগবেদে ৫ম মণ্ডলের ৬১ স্থুক্তে 

যে শ্াবাশ্ব ধষির উল্লেখ আছে। ইনি রথবীতি রাজার কন্তাকে 

বিবাহ করেন। এই সম্বন্ধে সা়ণ এক অদ্ভুত প্রস্তাব বর্ণনা 

যয ব্হার করিয়াছেন। দর্ভের পুত্র রাজ! রথবীতি 

ুত্রীদের বিধাহ,. অত্র বংশীয় অর্চনানাকে হোতৃকার্যে বরণ 

প্রতিলোম অনবর্ণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিত্ব সমীপে 

বিবাহ রাঁজপুন্নীকে দশন করিয়া দ্বপুএ শ্তাবাশ্বের 

সাহত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা 

করিলেন । রাঙ্গা মহিষীব নিকট এই প্রস্তাব করায় রাজমহিষী 

আপত্তি করিয়। বলিলেন, তাহাদের বংশে সকল কন্তারই খষিগের 

সহিত বিবাহ হইয়াছে। শ্যি।বাখ খধষি নহেন, স্থতরাং তাহার 

সহিত রাজকন্তার নিবাহ হইতে পারে না। এই আপত্তিতে 

বিবাহ ঘটিল না। গ্ঠাবাশ্ব হহ। শুঁনয়া খধিত লাভের নিমিত্ত 

কঠোর তপশ্বধ্যায় গ্রনৃত্ত হইলেন । পধ্যটন কালে শ্ঠাবাশ্ের 

সহিত মরুদ্গণের সাক্ষাৎ ইয়। মকদ্গণ তাহাকে খাঁষ্ড পদ 

প্রদান করেন। অতঃপর রাঞ্জকগ্তাব সহিত শ্বাবাশ্ খঁষির 

বিবাহ হয়। শর্ধ্।তি রাজার কন্ঠাব সহিত চ্যবন খষির বিবাহ 

হইয়াছিল (১ম মণ্ডল ১৮ স্থক্ত খকৃবেদ সংহিতা দেখ)। এরূপ 

অসবর্ণ। বিবাহের উদাহরণ যথেষ্টই আছে । আবার শ্রীম্তাগবতে 

দেখিতে পাওয়। যায়, ব্রহ্মধি শুক্রের কন্টা দেব্যানীর সহিত ক্ষত্র- 

বন্ধু নহুষপুত্র য।তির বিবাহ হইয়াছিল । ফলতঃ অতি গ্রাচীন 

কালে সবর্ণা-মসবর্ণ সগোত্র।-অসগোএা প্রস্ৃতি বিচারপুর্ববক 

(10000007003 15550850705 ) বিবাহপদ্ধতি ভারতে গ্রচলিত 

ছিল কিনা তাহার উত্তম !নদশন দৌঁখতে পাওয়া যায় না। 

পরবন্তীকালের সবর্ণা, অসগোত্রা ও অসপিণ্া কন্ঠ|র পাণিগ্রহণ- 

প্রথা প্রবর্তিত হয়। মন্তু বলেন 

দউদ্হেত দ্বিজে। ভাষধ্য।ং সবর্ণং লক্ষণান্থিতাং ॥ 

অসপিগ্ডা চ যা মাতুরসগোএা চ যা পিতুঠ। 

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দাবকর্শাণি মৈথুনে ॥” 
মনু তৃতীয় অধ্যায়, 81৫। 

অন্ুলোম ভাবে অসবর্ণা বিবাহে বিধান মনাদির ধর্শশান্তে 

যথেষ্ট রহিয়াছে ॥ কিন্তু কলিযুগে উহা বারিত হইয়াছে। সবর্ণ! 

ভার্ধা ব্যতীত অপরাপর ভাধ্যা কামপড়ী। ব্যাস, বশিষ্ট, গৌতম, 

যম, বিধুণ, হারীত, আপন্তম্ব, পৈঠীনসি, শঙ্খ ও পাতাতপ প্রভৃতি * 

সংহিতাকর্তীরা সকলেই এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। 

সগোত্র। কন্তার বিবাহ এপোশে ব্রাহ্গণাি উচ্চবর্ণের মধ্যে 

চলিত নছে। সংহিতাকারগণ অসগো এ বিবাহের (15802810) 

ছিল, আধুনিক সমাজতববিদ্ হারবার্ট স্পেনসারের লিখিত সমাজ-তৰ গএস্ব 

পঠও তৎসম্বন্ধে অনেক তথ্য জান। যাইতে পারে। অবিসংবাদিত পক্ষপাতী। মাতৃসপিওর সম্বদ্ধেমোটের উপরে 



বিবাহ 

মতভেদ নাই, কিন্তু সংখ্যাগণনায় যথেষ্ট মতভেদ আছে। 

অতঃপর উহার আলোচন! কর! হইবে। সগোত্রা কন্যার বিবাহ 

(097788110010,0008 বা [08108000003 10917126) দৈহিক ও 

মানসিক উন্নতির পক্ষে শুভজনক নহে, আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারাও 

এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হুইয়্াছে। 

বৈদিক সুক্ত ও ষল্্রাদি পাঠে মনে হয়, বৈদিক সময়ে আদৌ 

বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। সুরু ও মগ্ত্রাদিতে বধূর 
উক্তিতে যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, যুবতী 
ভিন্ন তাদৃশ উক্তি বালিকার পক্ষে সম্ভবপর 

নহে। অপরস্ত “বিবাহলক্ষণবুক্ত1” না হইলে যে কন্ঠাকে বিবাহ 
দ্বেওয়া হইত ন1, খগ.বেদ সংহিতায় এরূপ খক্ও দেখিতে পাওয়া 

যায়, কন্া "নিতম্ববতী” হইলেই বিবাহলক্ষণযুন্ত1 হইত, যথা--. 
"উদ্রীঘাতঃ পতিবতী হোষা বিশ্বাবস্থুং নমস! গোপ্তিরীচ্ছে। 

কন্া মিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং সতে ভাগ জন্ুষা তস্ত বিদ্ধি”। 

খক্ ১০৮৫২১। 

অর্থাৎ হে বিশ্বাবন্ু, এই স্থান হইতে গাত্রোখান কর, যেহেতু 
এই কন্ঠার বিবাহ হইয়া! গিয়াছে । (বিশ্বাবন্থ বিবাহের অধি- 

রী দেবত!, বিবাহ হইয়। গেলে উহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না) 

নমস্কার ও শব র। বিশ্বাবস্র স্ব করে। আর অপর যেকোন 

কন্তা পিতৃগুহে বিবাহলক্ষণযুত্ত। হইয়াছে, তাহার নিকট গমন 
কর ইত্যাদি। 

ইহার পরের কেও এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যার যখা-__ 

"উদ্দীঘ্বাতো বিশ্বাবসো নমন্তেচ্ছা! মহে ত্বা। 

অন্যামিচ্ছ প্রফর্বযং সং জায়াং পত্য| শ্থজ।” খাক্ ১০৮৫ ২২ 

অর্থাৎ হে বিশ্বাবস্থু এই স্থান হইতে গাত্রোখান কর। নমস্কার 

দ্বারা তোমার পুজা করি । নিতম্ববতী অপর! নারীর নিকট যাও। 

তাহাকে পত্বী করিয়! স্বামী সংসগিনী করিয়া দাঁও । 

আরও একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে । একটা 
কমা দীর্ঘকাল কুষ্ঠরোগে প্রগীড়িত ছিল। অশ্বিকুমারদবয় 

উহাকে যখন চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন, তখন সে 

ফৌবৰনকাল অতিক্রম করিয়াছিল। অতঃপর তাহার বিবাহ 
হম । ইহাঁও খগবেদের কাহিনী। এতন্বারা যুব্তী-কণ্ঠা-বিবাহ- 

গ্রাথা যে বৈদিক সময়ে প্রবর্তিত ছিল, তাহা সুন্দর রূপেই প্রতি- 
পন হঈল। মনু যদিও দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কন্যা বিবাহের সময় 

' * নির্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু গুণযুক্ত পতি না পাওয়া পধ্যস্ত কন্তা 
খতুমতী ও বৃদ্ধ! হইয়া মরিয়া গেলেও বয়স বাড়িয়া গেল বলিয়! 
যে-সে বরে কন্ঠা দিতে হইবে এই প্রথার মুলে কুঠারাঘাত করি- 
যাছেন। সমগ্র মহাভারত যুবতী-কন্যা-বিবাহেরই প্রমাণপগ্রস্থ। 
অঙ্গিরা় বচন আধুনিক সমাবেই প্রচলিত। কিন্ত এখন প্ৰশমে 

যুবতী কন্যার বিবাহ 

উট হা সি 

অঙ্গিরারপ্্ই কথায় 

আধুনিক হিন্দুসমাজ আর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। 

এখন একাদশ বা দ্বা?ুশ বর্ষের পুর্ধে হিন্দুদের কন্যা 

গ্রায়ই বিবাহিত হয় না। ভারতবর্ষের আদিম “জাতীয় , 
লোকদের মধ্যে এখনও কন্যাদের যৌবনেই বিবাহিত হইসে 

দেখা যায়। | 
প্রাচীন কালে এদেশে অনেক কন্ত যে চিরকুমারী তাৰে 

পিত্রালয়ে অবস্থান করিত এবং পিতার ধনের 

অধিকারিণী হইত, খগবেদে এরূপ প্রমাণ 
দেখিতে পাওয়৷ যায় যথা-- 

“অমান্তুরিব পিত্োঃ সচ1 সতী সমানাদাসদসন্থামিয়ে ভগং । 

কৃধি গ্রকেতমুপ মাস্ত। ভর দদ্ধি ভাগং তন্বে। ই যেন মামহঃ ॥ 

২ মণ্ডল--১৭ সুক্ত--৭ খক্ 

সায়ণভাষ্যের অনুযায়ী ইহার অনুবাদ এইরূপ-_ 

হে ইন্দ্র পতিঅভিমানী হইয়! যাবজ্জীবন পিতামাতার সহি৩ 

অবহিতা, পিতামাতার, শুশ্রযাপরায়ণ! ছুহিতা যেমন পিতৃগৃহের 

ধনভাগ প্রার্থনা! করে, সেইরূপ আ'ম তোমার নিকট ধন যাল্তা 

করি। সেই ধন তুমি সকলের নিকট প্রকাশিত কর, সেই ধনের 
পরিমাণ কর ও তাহ! সম্পাদন কর! আমার শরীরের ভোগধোগ্য 

ধন প্রদান কর। এই ধনে তুমি স্তোতাদিগকে সম্মানিত কর। 
খগবেদের সময়ে ভ্্রীলোদের স্বচ্ছন্দ বিহারে বাধা পড়িয়াছিল। 

কুমারী অবস্থায় বা বিধবা অবস্থায় গুপ্ত ভাৰে 

গর্ভ সঞ্চার হইলে ব্যাভচারিণীরা যে গুপুভাৰে 

করণ নিক্ষেপ করিত; খগবেদে তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাওয় 

যায়। যথা-- 

গ্ধৃতব্রতা আদিত্য! ইধিরা আরে মত্কণ্ড রহস্থরিবাগঃ 

শৃৰ্ধতো বো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রশ্ঠ বিন্ অবসে হুবে বঃ ৮ 
(২ মণ ২৯স্য" ১ খক্) 

অর্থাৎ হে ব্রতকারী শীঘ্ব গমনণীল সকলের প্রার্থনীয় 

আদিতাযগণ রহস্থ অর্থাৎ গুপ্রগ্রসবিণীর গর্ভের স্তায় আমায় 

অপরার দূরদেশে নিক্ষেপ কর। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের 

মঙ্গল কাধ্য আমি জানিয়!, রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান 

করিতেছি । তোমরা আমাদের স্ততি শ্রবণ কর। 

“রহ্ুরিব” পদ মূলে আছে। সায়ণ ইহার ব্যাধ্যায় লিখিয়- 

ছেন “রহসি জনৈরজ্ঞাত প্রদেশে হুয়তে ইতি রহন্ুঃ ব্যভিচার্ররিনী, 
সা যথা গর্ভং পাতয়িত্ দূরদেশে পরিত্যঞজতি তদ্বৎ।” 

এতদ্বারা গ্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই খক্ স্থির সময় এদেশে 
"সম্ভবতঃ কুমারী অবস্থাতেও কন্যাদের গর্ভ সঞ্চার হইত। অথব! 
তখন লমাজে বিধবাবিবাহ সর্ব এচলিত ছিল ন1। ব্যতিচারিনী- 

চিরকুমারী 

বাতিচারিণী 



দের স্ছণ্ড গর্ভ সেই প্রাচীন সময়ে নিন্দিত হইত। আদিম এক 
শ্রেণীর অসভ্য জাতীয় লোকের মধ্যে এইক্প কার্ধ্য দোষাবহ্ 

বলিয়া! বিবেচিত হয় না। কিন্তু সভ্য হিন্দু সমাজে খগ.বেদের 
প্রাচীন কাল হইতেই এতানৃশ ব্যভিচারকে দ্বার চক্ষে দেখিয়া 

আদিতেছেন। এখনও এই জঘন্য কাধ্য ঠিক প্রাচীন কালের 

সায় অত গুণডভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং জনসমাজে উহ নি্দার্থ 
বলিয়৷ বিবেচিত হয়। 

খগবেদসংহিতায় বুল গ্রকার বিবাহে প্রথা দৃষ্ট হয়। 

বিবাহের প্রকারভেঘ। পরবর্তী মন্বা্ি প্রার্তগণ. এই কল বিবাহ- 
প্রথার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন বথ! মস্ত 

“ব্রঙ্ো দৈবন্ততৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তথাস্থরঃ। 

গা্ধর্ক্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচন্চাষ্টমোধ্ধমঃ ॥” 
অর্থাৎ ব্রাহ্ম দৈব, আর্ধ, প্রাজাপতা, আস্ুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস 

ও পৈশাচ এই অষ্টগ্রঝার বিধাহ। মুদ্রিত খগ.ব্দ*সংহিতায় 

রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহের উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। গ্রাঙ্, 
দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য ও গাদ্ধব্ব বিবাহের আতাস অনেক 

দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 

ত্রাঙ্ম বিবাহে বরকে গৃহে আহ্বান করিয়া বর-কন্ঠাকে 

ভূষিত করিয়া অর্চনা সহকারে বিবাহ দেওয়া হয়। খগবেদের 

সময়েও বরকে আহ্বান করিয়া কন্ঠাকর্তার গৃহে আনয়ন 

করা হইত এবং বরকন্তাকে অনস্কৃতা করিয়া! বিবাহ দেওয়া] 

হইত। বিবাহ সময়ে বর ও কন্তঠকে অলঙ্কৃত করার অনেক 

প্রমাণ খগ.বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এন্থলে একটা প্রমাণের 

উল্লেথ করা যাইতেছে, যথাঃ-- 

এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্্মাতক্ষাম ভূগবো ন রথং। 

মৃক্ষাম যৌষণাং ন মর্ধ্যে নিত্যং ন নুমগুং তনয়ং দধানাঃ ॥” 

(খক্ ১০।৩৯।১৪ ) 

অর্থাৎ যেরূপ ভৃগুসস্তানগণ রথ প্রস্তত করে, তন্রুপ হে 

প্শ্থিঘ্ব়, তোমাদের জন্য এই জ্ঞব প্রস্তত করিলাম। যেরূপ 

জামাতাকে কন্তানানের সময়ে বসন ভূষণে অলস্কৃত করিয়া! কন্তা 

সম্প্রদান করা হয়, তজ্জগ এই স্তবকে আমি অলম্কৃত করিয়াছি । 

যেন নিত্যকাল আমাদের পুত্র পৌন্র প্রতিষ্ঠিত থাকে । 

কন্ঠা ও বরকে বসনভূষণে ভূষিত করিয়া কণ্তার পিত্রালয়ে 

(ববাহ দেওয়ার প্রথ। বছ প্রাচীন সময় হইতেই বিবাহের একটা 

নর লৌকিক আচার বলিয়া গণ্য হইয়া আদিতেছে। 
পরই সর্গাটার দেখিয়া মনুস্থতিতে লিখিত হইয়াছে__ 

"্আঁছাড চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং 

হর দামুং, ঝাতায় আান্দধণ প্রকীর্ডিতঃ ॥” ( মন্ু ৩২৭ ) 

মেধাতিথি বলা দ্বারা বরকে অবন্কৃত করিতে 

ঠা জা পি শা দিরনিির 

স্পা টা শা পপাপপপা্পাপপপ 

সে স্পা পা াাস্পীপ্সপপ্পপপ্্স্াসপা_স্ 

১৮৫ 

হইবে কিংবা কণ্তাকে অনন্ত করিতে হইবে, এই বিষয়ে 

অঠতরেক্ধ সন্ধে গ্রমাণাভাবনিবন্ধন উহা! উভয়ের পক্ষেই 

প্রযুজা যথা ৫ 

“এতেনাচ্ছাদনারহহণেন কন্তায়। বরস্ত চাগ্ভতরসন্বন্ধে প্রমাণা- 

তাবাৎ উভয়োপযোগঃ কাঁধ্যঃ।” 

পুর্ববোত খক্ প্রমাণেও ইহার নিশ্চয়াত্মক প্রমাগ।ভাব। 
বর ও কন্যাকে বসন ভূষণে সঙ্জিত করিয়া বিবাহ দেওয়ার 
রীতি ষে অতি প্রাচীন সময় হইতেই প্রচলিত ছিল ইহ! হইতেই 

তাহা সপ্রমাণ হইতেছে । দৈববিবাহেও অলঙ্কারদানের প্রথা 

প্রচলিত ছিল যথা £--. 

প্যন্তে তু বিততে সম্যগ, খতিজে কর্ম কুর্বতে। 

অলঙ্কতা স্ুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচ্ষতে 0ম ৩ অ* ২৮ক্লো১) 

অধুন। আম্মুর বিবাহেও কন্ঠার পিতা বর কন্যাকে অলঙ্কৃত 

করিয়! কন্ত। সম্প্রদান করিয়া থাকেন । 

খগবেদে গাক্ষর্ব বিবাহ বা স্বয়থরা প্রথার 

কথাও দেখিতে পাঁওয়া যাঁর যথা £-- 

শকিয়তী যোঁষা মর্ধ্যতো বধুয়োঃ পরিস্লীতা পন্যস! বার্যোগ। 

ভদ্রা বধূর্ভবতি যত্নুপেশাঃ স্বয়ং সামিতং বন্গুতে জনে চিৎ।” 

(১৭ মণ ২৭সুুর ১২ খাক) 

অর্থাৎ এমন কত স্ত্রীলোক আছে, যাহারা অর্থেই প্রীত 

হইয়! কামুক মন্গুষ্যের প্রতি অস্থুরক্তা হুইয়া থাকে, যে জীলোক 

ভদ্র, যাহার শরীর স্ুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হইতে 

আপনার মনোগত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে। 

স্বিখ্যাত সায়ণাচাধ্য এই খাকেব ভাষো লিখিয়াছেন £-- 

পঅপি চ যদ্য! বধূর্দ্রা ( কল্যাণী ) স্থপেশাঃ (শোভনরূপা 9 

চ ভবতি, সা দ্রৌপর্দীদময়ন্ত্যাদিকা বধূঃ শ্বয়মাহ্মমৈব জনে চিজ্জন- 

মধ্যে্বস্থিতমিতি মিত্রং প্রিয়মর্জুননগ্াদিকং পতিং বন্ুতে 

( ষাঁচতে স্বয়ম্বরধর্দেণ প্রার্থয়তে )1” 

মগ্ুও বলিয়াছেন £ - 

"ইচ্ছয়ান্যোন্াসংযোগঃ কন্তায়াশ্চ বরস্ত চ। 

গান্ধব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ে। মৈথুন্যঃ কামসস্ভবঃ ॥” 

কন্তা ও বরের পরম্পরের ইচ্ছ! দ্বারা যে সংযোগ, উহাই 

গান্ধর্ব বিবাহ নামে খ্যাত। 

খগবেদে আরও লিখিত আছে যেত স্বীয় আকাঙ্া অনু 

সারেও পতি লাত করে । যথাঃ. 

"সনাযুবো নমস| নব্যো অকৈর্বশ্থ যবে! মতয়ো দন্ম দ্রঃ | 

পতিং ন পত্রী রুশতী রুশস্তং স্প্পন্তি ত্বা শবলাবন্মনীযাঃ” 
(১ ম* ৬২ শুত্র ১১ খক্) 

অর্থাৎ হে দর্শনীয় ইন্দ্র, তুমি মন্ত্র ও নমস্কার সানা স্তত হও 

হ্বয়ন্ুর ও গীদ্ধর্ব্ 

ঘিবাহু 



বিবাহ 

যে মেধাবিগণ সনাতন কর্ম বা ধন কামন! করে, তাহার! বহু 

প্রয়াসে তোমাকে প্রাণ হয়। হে বলবান্ ইন্দ্র, ষেরূপ কাময়- 

মাণ। পত্বী কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ মেধাবিগণের 

স্লৃতিসমুহ তোমাকে স্পশ করে। 

এই প্রমাণটাও প্রাগুক্ত মন্ুবচন-নির্দিষ্ট গান্ধর্বব বিবাহের 

বৈদিক গ্রমাণ।. 

স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের সহিত বিধবার বিবাহ প্রথা ধাক্ 

বেদে সময়েও গ্রচলিত ছিল যথাঃ-_ 

“কুহ স্থিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্থিন। কুহাভি- 

পিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শুরা 

ধিধবেব দেবরং মধ্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ 

(১ম মণ্ডল ৪৭ সুক্ত, ২ খক্ ) 

ইহাঁর অর্থ এই যেপহে অস্বিদয় তোমরা দিবাভাগে কি 

রাত্রিকালে কোথায় গমন কর, কোথায় বা কালযাপন কর? 

বিধবা যেরূপ শয়ন কালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী 

(নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞ আহ্বান স্থলে কে তোমাঁদগকে 

তদ্্রপ সমাদরের সহিত আহ্বান করে ? 

মনুমংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৬ গ্লোকের টীকায় মেধাতিথি 

এই খক্টী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভগবান্ মন্থ সম্ভবতঃ এই 

কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন-__ 

“নোদ্বাহিকেধু মন্ত্েযু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে কচিৎ। 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিববাবে্ধনং পুনঃ 0৬৫॥ 

অয়ং ছ্বিজৈহিঃ বিগ্যড়িঃ পশুধন্মো বিগহিতঃ। 

মনুষ্যাণামপি প্রোক্কো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥৬৯॥ 

স মহীমখিলাং ভুগ্রন্ রাও ধিপ্রবরঃ গুনঃ। 

বর্ণ নাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥৬৭॥ 

ততঃ গ্রভৃতি যে! মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্িয়ম্। 

নিষোজয়ত্যপত্যার্থ, তং বিগর্হস্তি সাধবঃ ॥৬৮। (মন্থু ৯ অ) 

বিধবার সম্বদ্ধে আরও একটা খক্ দেখিতে পাওয়া 

যায়। যথা -- 

“উদদীর্ঘ নাধ্যভি জীবলোকং, গতাম্থমেতমুপ শেষ এহি। 

গ্রগ্রাভশ্ত দিণিষোস্তবেদং, পতুযুর্জানত্বমভি সং বভূথ ॥৮ 
(১০ মণ্ডল *৮ সু" ৮ খক্। 

অর্থাৎ হে মুতের পতি! জীবলোকে ফিরিয়া চল। এ স্থান 

দেবরের সহিত 

বিধধ।র বিবাহ 

যাইতেছ সে গতাসু হইয়াছে । সুতরাং চলিয়া এস। যিনি 

তোমার পাণি £হুণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির 
সম্বন্ধে জায়-ত্ব গত হুইয়াছে। শুতরাং অনুমরণে যাওয়ার আর 

প্রয়োজন নাই । 

[1 ৭৬৮ ] 

চইতে গাত্রোখান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে । 

বিবাঁহ্ 

এই খকৃটী পাঠে বুঝা যায় খকৃবেদের সময়েও সতীদাহ প্রথা 
স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিপ। কিন্তু সুক্তকার পুত্রপৌজ্বিশিষ্টা 

বিধবা নারীদিগের অনুমরণ প্রতিষেধার্থ এই সুক্ত রচনা! করেন। 

সায়ণ প্জীবলোকং” পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'জীবানাং পুত্র- 

পৌক্রাদিনাং লোকং স্থানং গৃহম্”। “জনিত্ব বা! জারাস্বের কারা 

শেষ হইয়াছে”। মু্লও এই ভাবাত্বক কথাই আন্ছে। এই ও 

খকৃটী বিধব-বিবাহ বা বিধবার স্বমিগ্রহণের অনুকৃগ নহে। 
ইহা অমুমরণোগ্ঠত বিধবা রমণীর প্রতি প্রবোপ থাক্য মান্র। 
আশ্বলায়ন-গৃহাস্থত্রেও দেবরাদি দ্বারা শ্বশানগাসলী বিধবার 

গ্রতি এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা 2-_ 

*তামুখাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়োহান্তেবাসী জবদ।সো৷ বোদীঘ 

নার্ধ্তি জীবলোকম্।” আশ্বপায়ন গৃহাস্থ ত্র ৪1২। ৮। 

মনু লিখিয়াছেন _- 

পঅতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোবিদাং ধর্মামাপদি ॥ 

ভ্রাতুক্জ্্টন্ত ভাষ্য ৭ গুরুপত্থযন্জন্ত সা ॥ 

যবীয়সপ্ত যা ভাধ্যা বা জোটটন্ত সা স্থৃতা ॥ 

জ্যেষ্ঠো ষণীয়সো ভাধ্য।ং যবীয়।ন্ বাগ্রজন্তি মূ। 

পতিতৌ ভবতো গন্বা নিযুও] বপ্যনাপদি |” (৯ম অধ্যায়) 
এইরূপে সাবধান করিয়া ভগবান্ মন্থু অতঃপরে প্রাপ্ত 

খক্মন্ত্রের অনুমারে ব্যবস্থা দিতেছেন 2, 

“দেবরাদা সপিগাছা শ্বিয়া সমাঙ নিযুক্তয়া। 

গ্রজেন্লিতাধিগন্তব্যং সন্তানস্ত পরীক্ষয়ে ॥ 

বিধবায়ং নিষুক্তত্ত ুতাক্তেন বাগ. যতো |নশি। 
একমৃত্গ|দয়েৎ গুত্রৎ ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥৮ 

৯ম অধ্যায়, ৫৯৬ শ্লোক। 

দ্বতাক্তাদি-শিয়ম-বিধান উভয় পক্ষেই প্রধুজ্য বলিয়া মনে 

হয়। মন্্স্বৃতি যে বেদমুলক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

বুহম্পত বলেন-_ 

“বে্দারোপনিবদ্ধত্বাৎ াধান্ং হি মনু স্থৃতম্।” 

অর্থাৎ মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সন্ধলন করিয়াছেন 

অতএব মন্তুস্থৃতিই প্রধান। ফলতঃ উদ্ধৃত খকৃদ্ধয়ের সহিত 

মনুস্থৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, পুত্রার্থে বৈদিক কাল হইতে 

মন্ূর সময়ের অনেক গরবীকালেও নিয়োগপ্রথা প্রচালত 

ছিল। এই নিয়োগের কাধ্য দেবরছারাই সম্পশ্ন হইত, 
দেবরই ত্রাতজায়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিত। কাল 

সহকারে ভ্রাতৃজায়াই দেবরের অস্কলক্ষগীরূপে পরিণতা। হইতে 

লাগিল। এখন যদিও 

"দেবরাচ্চ স্থুতোত্পতি দরত্তা কন্তা ন দীয়তে। 

ন যজ্জে গোবধকাধ্যং কলৌ ন চ কমগ্ুলুঃ ৷.» 



বিধাহ [ ৭৩৯ ] বিবাহ 
৮৩ শপ 

এই প্রমাণ হইতে দেবর দ্বারা পুত্রোপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, 
কিন্ত এখনও অনেক স্থলেই নিয়োগবিপি-নিয়ম-প্রত্যাখ্যান সত্বেও 
প্রত মৃত্যুর পরে ভ্রাত্ৃজায়। শয়নকালে দেবরকে অতীব 
সমাঁদরে আপন শখ্যায় স্থান প্রদান করিয়া উহাকেই পতি- 

স্থানে আভবিক্ত করিয়৷ থকে । এ নিয়ম অনেক দেশে দেখিতে 

পাওয়া যায়। আদিম সমাজের বিবাহ প্রথার আলোচনায় এতৎ- 
সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত হতঃপুর্বে গ্রদশ্িত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে চিরদিনই বহুপত্রীকতা প্রচলিত রহিয়াছে । 

খগ.বেদেও ব্হুপতীকতার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

খগবেদের হুত্রকার দীর্ঘতম] খষির পুত্র কক্ষী- 

বান্ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমনকালে 

পথি পার্খে নিদ্রিত হইয়। পড়েন, তখন রাজা অনুচরবর্ণের সহিত 

তথানন আ।সয়া কক্ষাবানেব রূপ দেথিয়। তুই হইয়। তাহাকে নিজ 

গৃহে লইয়া যান এবং আপন দশ কন্তার সহিত তাহার বিবাহ 

দয়া ১০ নি সুবর্ণত ১০০ অশ্ব, ১০৯ বৃঘ ও ১০৬০ গাড়ী ও 

১» পথ এদান করেন । এই কক্ষীবান ঘখন বুদ্ধ হন, তখন 

ইহাকে ইন্দ্র বুচা নামে যুবতী পত্রী দান করেন। এইরূপ বহু- 
পত্রীকতার আরও উদ্দীহরণ এ্রদশিত হইতে পারে। 

বেদে লিখিত আছে £--যেকাম্মন্ যুণে দে রশনে পরি 

ব্মতি ৩ম্মাধেকো আয়ে বিন্দেত” | 

অথাৎ যেমন যজ্ঞকালে এক যুগে দুই রজ্জু বেষ্টন করা 

হয় সেইরূপ এক পুরুষ ছুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে । 

এ সম্বন্ধে আর একটা শ্রুতি আছে যথা £-- 

“তম্মাদেকম্ত বহ্বো জায়! ভবস্তি।” 

মহাভারতে দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 
“একন্ বহ্ব্যো৷ বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন”” 

( আদিপর্ব ১৬৫ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক) 

খগ বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৪৫ সুক্ত গাঠে জানা যায়, 

পুবাকালে সপত্বীগণ আপন আপৰু এতিযোগনী সতিনীগণের 

উপর গ্রতৃত্ব লা্ডের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার ম্দোষধি প্রয়োগ 

করতেন যথা _ 

১। পইমাং স্বনাম্যোষবিং বীকধং বলবন্তমাং। 

যয়! সপড়ীং বাঁধতে যয়া সংবিদতে পতিম্ ॥” 

অর্থাৎ এই যে ভীব্রশক্তিঘুক্তা লতা ইহা! ওযা, ইহা আমি 

খননপূর্বক উদ্ধত করিতেছি । ইহা দ্বারা সপত্বীকে ক্লেশ 

দেওয়া যায়, ইহ! দ্বার! স্বামীর প্রণয় লাভ করা যার । 

২। প্উত্ভান পর্ণে স্থভগে দেবজুতে সহম্বতি। 

সপড়ীং মে পরাধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥” 

অর্থাৎ হে ওষধি | তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়, তুমি 

বছুপত্বীকত! 
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উন্নতমুখ। দেবতারা তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার 

তেজ অতি তীব্র। তুমি আমার সপত্বীকে দূর করিয়া! দাও । 

যাহাতে আমার স্বামী কেবল আমার বশীভূত থাকেন, তাহাই 
করিয়া দাও। 

৩। প্উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদ্ত্তরাভ্যঃ | 

অথা সপত্বী যা মমাধর! সাধরাভ্যঃ ॥৮ 

হে ওষধি! তুমি প্রধান) আমিও যেন প্রধান! হই, প্রধানার 

উপর প্রধাঁন। হই, আমার সপত্বী যেন নীচারও নীচ! হইয়া থাকে। 

৪। পন হ্োশ্তা নাম গৃভনামি নো আম্মন্ রমতে জনে । 

পরামেব পরাব $ং সপত্বীং গময়ামসি ॥” 

সেই সপত্রীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্ধী 
সকলের আপ্রয়। দুর অপেক্ষা আরও দুৰে আমি সপরীকে 

পাঠাইয়া দি্ঠ। 

৫1 পঅহমশ্মি সহমানাথ ত্বমাঁস সাসহিত। 

উভে সহস্বী ভূত্বা সণহ্লাং মে সহাবহৈ ॥৮ 
হে ওষধি ! তোমার (বিণক্ষণ মতা আছে। 

উতয়ে ক্ষমতাবতী হইয়া সপহীকে হানবলা করি। 

৬। “উপতেহ্ধাং সহমান।মভি ত্বাধ।ং সহীয়ুসা। 

মামু প্র তে মনো বত্সং গোরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু।” 

হে ৭৮৩, এই ক্ষমতাগুক্* ওষধি তোমার শিরোভাগে 

রাখিলাম। সেই শাক্তযুন্ত উপাধান তোমাকে মন্তকে দিতে 

দিলাম। সেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়ঃ যেমন জল 

নিয় পথে ধাবিত হয়। ভেমান যেন তোমার মন আমার প্রতি- 

ধাবিত হয়। 

মন্বার্দ সংহিতাকারগণেন সহিত 

আলোচন। যথেছ দৃষ্ট হয়। মণ্ু ৰবলেন__ 

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাভীনাং গ্রশস্তা দারকম্মণি। 

কানতস্ত্ প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশে! হবর[21” (৩1১২) 

অর্থাৎ দ্বিজাতির পক্ষে আগে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু 

যাহারা রতিকামনাঁয় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা অনুলোম 

ক্রমে বিবাহ করিতে পারে। 

শঙ্খ ও দেবল প্রভৃতি স্মতিশান্মকারগণের গ্রন্থে বনু বিবাহের 

প্রয়োজন মত বনু বিধান গখিলক্ষিত হয়। পুরাণে ইহার 

ৃষ্ান্তের অভাব নাই। শ্রীকুষের বহু মহিষী ছিলেন । বন্ঝু-, 

দেবেব বহু মহিষীর কথও পভাগবতে উল্লিখিত আছে, যথ1- 

“গোহিণী বনুদেবন্ত ভার্যান্তে নন্দগোকুজে । 

অন্যান্তকংসনংবিন্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥” 

সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক এখখ্য 

করিয়াছেন, যথা অভিজ্ঞান শকুন্ত 

এস আমা 

শাস্স্েও বন্ৃপত্বীকতাব 



- স্েপপপাশপীপসপ্পপা 

চি 

বিবাহ 
উট... ও সাপে শিপ শিস 

*বেত্রবতি, বহুধনত্বাৎ বন্পত্রীকেন তত্র ভবত ভবিতব্যং। 

বিচাধ্যতাম্ যদি কাচিদাপরাসব হ্যাৎ তস্ত ভার্ধ্যাস্থ।” 

পৌরাণিক ও আধুনিক রাজাদের বহু বিবাহের কথা 

সকলেরই সুবিদিত। রাট়ীদ্ কুলীনগণের মধ্যে অর্ধ শতাব্দী 

পূর্ব্বে অনেকেই শতাধিক বিবাহ করিতেন। ভারতবর্ষের 

হ্যায় বহুপত্রীকতার প্রভাব বোধ হয় জগত্তের অন্ত কোন 

স্থানেই ছিল না । তবে বৈদেশিক নুসলমানদমাজে এখনও বছু 

বিবান্কের অভাব নাই। 

বন্ুপত্তীকতার অসংখ্য উদ্বাহরণ আছে। আবার অপর 

পক্ষে বহুভত্ুকতার উদাহরণ অতি বিরল। বেদে এই প্রথার 

বহভ্ভৃকত| উদাহরণ বা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 

20১70115  গ্রগূবেদে একটা সুক্ত আছে, সেই সুক্তটা 

দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন যে সময়ে 

বহুভর্তৃকতা৷ প্রথা প্রচলিত ছিল, সে স্থকণটা এই £-- 

“সোমঃ প্রথম বিবিদে গন্ধর্ক্বো বিবিদ উত্তরঃ 

ভৃতীয়ো অগ্রিঃষ্টে পতিস্তরীয়ন্তে মনুষ্যজাঃ।” (১০ম, ৮৫০) 

অর্থাৎ সোম তোমায় প্রথম বিবাহ করেন, পরে গন্ধর্ব্ব 

বিবাহ করেন, মন্সি তোমার সৃতীয় পতি, এবং মনুষ্য তোমার 

চতুর্থ পতি। 

ইহার পরের খক্টী এই বাক্যের পোষক যথা 

“সোমো দদদগন্ধর্বায় গন্ধর্বে! দদদগ্রয়ে। 

রয়িঞচ পুত্রাংস্চাদাদগ্ি মহামথো। ইমাম্।” 

অর্থাৎ সোম এই নারীকে গন্ধর্বাকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে 

দিলেন, অগ্নি ধন পুত্রপহ এই রমণী আমাকে প্রদান করিলেন । 

[ ৭৪8 

এতন্বারা নারীর বনপত্তীকতাসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সা 

হঠতে পারে না। দেবগণ মানবসমাজের সামাজিক জীব | 

নহেন ; সুতরাং তাহাদের সহিত কল্ঠার মানবীয় সম্পর্ক ও সমবদধ 

অসম্ভব। খগবেদে এক নারীর ব্হুপতির শল্পেথ দেখিতে 

পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে শ্রুতিতে স্পষ্টই লিখিত 

হইয়।ছে £-- 
১1 “নৈকস্তাঃ বহবঃ সহ পতয়ঃ” 

অর্থাৎ এক নারীর বহু সহ পতি নিষিদ্ধ । 

দ্যন্লৈকাং রশনাং ছয়োধু্পয়োঃ পরিধ্যবন্ঝতি 

তম্মাল্লোকে। দ্বৌ পততী বিন্দেত (” 

ঘর্থ।ৎ যেমন এক রজ্জু ছুই যুপে বেন করা যাঁয় না, সেইরূপ 

এক স্ত্রী ছুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। 

প্রথম শ্রুতিটী এ সন্বদ্ধে তত দৃড়তর নিষেধবাচক নহে। 

কেনন! “সহম্পতয়ঃ» শব্দের অর্থ এই যে এক স্ত্রীর যুগপৎ 

অর্থাৎ এক সময়ে অনেক পতি থাকিতে পারে ন৷, রিন্ধ ভিন্ন 

| 

) বিবাহ 
যারা রও ৩০৮৬ ওপার ৩. ৯ পাপী? শা 

পপ পা পাপী শিপ পিপি 

ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভি পতি থাকিতে পারে। দ্রৌপদীর বহু 

পতিত্বের আশঙ্কায় দ্রুপদ রাজা যখন আপত্তি করিয়া বলিরা- 

ছিলেন,-_্ত্রীদিগের বহু পতিগ্রহণ বেদবিরুদ্ধ' তখন রাজা 

ঘুধিষ্টির উত্ত শ্রুতিটার এ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া 

দিয়াছিলেন। যুরিষ্টির এ সন্ধে গৌতমবংশীয়। জটিলার বহু- 

ভর্তৃকতার প্রাচীন উদাহরণ উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, 

বাক্ষী নামী খষিকন্তার সাতটা খধির সহিত বিবাহ হইয়াছিল, 

মারিয়া নামী কন্তাকে প্রচেতারা দশ ভ্রাতায় বিবাহ 

করিয়াছিলেন। 

ফলতঃ ধখ্বেদে আমর! এরূপ একটী উদাহরণও দেখিতে 

পাইলাম না! । হিন্দুসমাজের সত্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 

বহুপত্বীকতার বিধান একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। 

মহাভারত হইতে দীর্ঘতমাপ্রবর্তিত যে মর্ধ্যাদা স্থাপনের উল্লেখ 

হইয়াছে, উহাই স্ত্রীগণের পক্ষে এক পতিগ্রহণের সনাতন 

নিয়ম। এই নিয়মই সকল সমাজে সমাদূত। মহাভারতের 

দীর্ঘতমা স্থাপিত মর্ধ্যাদা-সংস্থাপন প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ 

এ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা 

শ্ননু যদেকন্রিন্ যুপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তম্মাদেকো 

দে জায়ে বিন্দাতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়ো৷ যুপয়োঃ পরিব্যয়তি, 
তন্মান্্ৈক! দৌ পরী বিন্দেত” ইত্যর্থবাদিকনিযেধবিধেরেকস্তাঃ 

পতিহবয়স্তাপ্রাপ্তত্বাৎ কথমিয়ং দীর্ঘতমসা। মধ্যাদ! ক্রিয়ত ইত্তি 

চেত্ত্রাহ মুতে ইতি। তগ্মাদ্েকস্ত বহ্ব্যো জায়া ভবস্তি 

নৈকন্তৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রত্বাস্তরে সহ শব্দাৎ পর্য্যায়েণ 

অনেকপতিত্প্রসঞ্জনাৎ রাগতঃ প্রাপ্রত্বাত্ন্নিবোধোপপত্তিঃ 

“সহ” শব্দোহপি রাগতঃ গাপ্তানুবাদ এৰ ন বিধায়ক, অন্যথা 

বিহিতপতিসিত্তত্বাৎ অনেকপতিত্বে বিকল্পঃ শ্তাৎ। কথং 

তঙি ভ্রৌপগ্ভাঃ পঞ্চপাও্ডৰ! মারিষাশ্চ দশ প্রচেতসঃ ? হইদানী- 

স্তনানাং নীচানাঞ্চ ছিত্রযাদয়ঃ প্য়ে! দৃশ্তাত্তে ইতি চেন্ন। “ন দেব- 

চরিতং চরেৎ” ইতি ন্তায়ে্ দেবতাকল্পেযু পধ্যন্নযোগাযোগাৎ 

নীচানাং পশু প্রায়াণাঞ্চ চারন্তাপ্রমাণাচ্চ; অধিকারিবিষয়- 

বন্বাচ্চ নিয়োগন্তেতি দিক্ ॥” ( আদিপর্বর ১*৪।৩৫-৩৬ ) 

নীলকঠের দিদ্ধান্তের মর্ম এই যে দ্রৌপদীর এবং মারিষার 

বহুপতি ছিলেন এবং ইদানীস্তন কালের অনেক নীচ জাতীয় 

স্রীলোকেরও বহুপতি দৃষ্ট হয়। এই সকল উদ্দাহরণ দ্বারা 

বৃভর্তৃকতা সাধুসমাজের বিহিত নিগ্কম হইতে পারে 'ন1। 

শান্্রকার বলেন পন দেবচরিতং চরেৎ* অর্থাৎ দেবতার চরিত" 

মুসারে আচরণ করিবে না। দ্রৌপদী প্রভৃতি দেবতাকল্লা। 

জনসমাজের পক্ষে তাহাদের আচার ব্বস্থাপিত হইতে পারে 

না। আবার অপর পক্ষে পশুপ্রায় নীচজাতীয় লোকের 
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চা শি্ঠ সমাজের পক্ষে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে | বর্ষেও নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে জোষ্ট ভ্রাতার পত্থীকে প্রীরূপে 

«বং ভভ টে [রে না এবং অধিকারিভেদেই নিয়োগ ব্যবস্থেয় ; সুতরাং এই |] গ্রহণ করার প্রথা চলিয়। আদিতেছে। মন্থু এইবপ প্রথার 

সত্রেও এই প্রথা 5 অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। | অত্যন্ত বিরোধী । মন্থু বলেন__ 

টি ০ রা রা নু ভারতবর্ষে সির যবীয়সে ভাধ্যাং যবীয়ান্ বাগরজন্িয়ম্। 

৮24 প্রথা একেবারে পতিতৌ ভবতো গত্বাপ্যনিযুক্রাবপ্যনাপদি ॥৫৮॥ মনু ৯ অঃ) 
(২) বিধবা রমণীব দেবর সংসর্গ সম্ভবতঃ দৌষাঁবহ বলিয়া 

হিন্দুসমাজে বিধবা পত্রীরূপে গৃহীত হইত, এরূপ উদ্দাহরণ : গণ্য হইত না। 

ও এতদিষয়ক শাস্তীক্র প্রমাণ একেবারে বিরল নহে। কিন্ত কিন্ত দেববের সহিত বিধবার বিবাহ হইত কি না, বিবাহের 

জয়া বিবাহ বলিলে আমরা যে পবিত্র উৎসবময় | যেসকল মন্ত্র আছে তাহা ঠিক হইত কি না, এতগাবা তাহার 
সামাজিক প্রধানতম শাঙজীয় ব্যাপার বিশেষকে | কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 

বুঝিয়া থাকি, বিধবাপত্বীগ্রহণ সে রূপ উৎসবময় 'ও সর্বসম্মত ১০ম মণ্ডলের ১৮শ সহ্যন্ডে আব একটি কের রমেশ বানু 

শান্ীয় ব্যাপার বলিয়া হিন্দুসমাজে কখনও বিবেচিত হইয়াছে ! যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই 

কি না তাহাই বিচার্য্য৭ হিন্লুসমাজেরএমন কি সমগ্র "এই সকল নারী বৈধব্য ছুঃথ অনুভব না কবিয়। 

জগতের প্রাচীন গ্রন্থ-_-খগবেদ। এই খগবেদ পাঠে জান। মনোমত পতি লাভ করিয়া অগ্ন ও ঘ্বতের সহিত গুহে 

যায় যে প্রবেশ করুন । এই সকল বধু অশ্রপাত না করিয়া রোগে 

(১) গতির মৃত্যুর পর কোন কোন নারী শয়ন কালে | কাতর না হইয়া উত্তম বত্র ধারণ করিয়া সর্বাগে গুহে 

দেবরের সম্মান করিতেন | যথা £-- আগমন করুন।” 

“কুহ স্থিদ্বোষা কুহ বস্তোরশ্বিন। এই বন্গান্ববাদ দেখিয়া! মনে হইতে পারে যে খগ বেদে 

কুহাভিপিত্বং করতঃ বুঁহোষতুঃ । সময়ে যে বিধবা বিবাহ অবাধে গ্রচলিত ছিল, ইহাই তাহার 

কো বাং শমুয্। বিধবেব দেবরং যথেষ্ট নিদর্শন । ফলতঃ ম্ল গক্টা ষদি ঠিক এইকপই হইত, 

মর্ধ্যং ন যোষা কুণুতে সপস্থ আ ৮ ১০ম” ৪০ সু ২। তাহা হইলে আমরা খ্কৃবেদসংভিতা তইঈতেও বিববা বিবাহ 

অর্থাৎ হে অশ্িদ্ধয়,। তোমব। দিবাভাগে কি রাত্রিকালে, প্রথার একটী উৎকৃষ্ট 'অকাট্য তিহাসিক প্রমাণ সংগ করিতে 

/কাথায় গতি বিধি কর, কোথায় বা কালযাপন কর। থে পারিতাম, কিন্তু মুল খকূটাব 'মর্থ ৰপ কি ন! তাহা পাঠকগণের 

নপ বিধবা রমণী পয়নকালে দেবরকে সমাদব করে অথবা নিরপেক্গ বিচারেৰ নিমিত্ত আমরা সায়ণভাষা মহ উহা শিয়ে 

কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, বজ্ঞস্থলে তদ্রপ সমাদরের উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি__ 

সহিত কে তোমাদিগকে আবাহন কবে। প্টম| নাবীববিধবাঁঃ স্পত্রী রঞ্জনেন সপিষা সংবিশস্ক। 

ইহতে সহজেই মনে হয়, প্রাচীনকালে হিনুসমাজে অনেক অনশ্রবোহনমীবা সবদ্ধা আবোহত্, জনয়ো যোনিমগে ।৮(১০।১৮৭) 

বিধবা নারী কামতঃ ও রাগতঃ দেক্ুরব সহিত রতি সম্ভোগ সাঁয়ণ ইহার নিক্নলিখিত কপ ভাষা করিঘাছেন-- 

আসক্ত হইত। এইরূপ প্রথা সমাজের উচ্চন্তরেও প্রচলিত “অবিপনাঃ। পণ পতিট। বিগ হপতিকাঃ। জীব 

ছিল কি না, এই খকুপাঠে তাহার কিছু জানা যায় নাঁ_ ভ্ডকা ইত্যর্থঃ।  সুপন্থী শোভনগপঠিকা ইমা নাবী নাধ্য 

থব। ইহা সমাজে অবাধে চলিতে ছিল কিনা তাহাও বলা 

ঘায় না। এমনও হইতে পাবে নিঃসন্তান বিধবাবা পুত্রোৎ- সংবিশন্ত। তথানশরবোহঞ্বর্িিহা . অরুদত্যোহনমীবাঃ। 

পাঁদনার্থ বৈদিক বিধি অনুসারে ধতুকালে দেবর সংসর্গ করার অমীব রোগঃ। তছল্সিঠাঃ। মানসদ্ুঃখবত্দিতা। ইন্যর্থঃ। 

শোভনধনসহিত| জনয়ঃ জনয়ত্যপত্যগিতি জনয়ো* 

অগ্জনেন সর্বাতোহগ্ষননাধনেন সরিষা ঘ্বতান্তনেনাঃ সত্য 

নিমিত্ত নিধুক্ত হইত, তৎ্পবে কামতঃ ও রাগতঃ দেবরকেই | সুরন্াঃ 

চিরজীবনের নিমিত্ত পতির স্থানীয় করিয়া লইত। আবার ভার্ম্যাঃ । তা অগ্ে সর্বেষাং প্রথমতঃ এব যেনিং গহমারোভন্ক। 

ইহাও হইতে পারে, হথক্রকারের বাসস্থানের চারিদিকে এই প্রথা ; আগচ্ছন্ রি 

ইত্তরশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, উচ্চ শ্রেণীর আমরা ইহার অর্থ এইবপ বুঝি যে, পূর্ববকালে নৃত ব্যক্তির 

লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকাও অসম্ভাবিত নহে। জগতের | স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে অবিধবা ( জীবত্ভর্তুকা ) শোভনপতিক! 

অনেক স্থলেই এখনও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত- শোভনধনরত্বযক্তা স্ত্রীগণও শ্মশানে গমন করিতেন, তাহার! 

১1 
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বিধবার সনহূঃখে ছুঃখিনী হইয়া রোদন করিতেন, মানসিক দুঃখ 

প্রকাশ করিতেন। তাহাদের প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ 

করা হইতেছে যে তাহার নয়নে সম্যক্রূপে অঞ্জন দিয়া ও 

তা ক্তনেত্রা হইয়া, শোকাশ্র ও চিত্রক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া 

সর্বাগ্নে গৃহে গমন করুন। + 

ইহার পরের খকেই মৃতব্যক্কতির পত্বীকে পতির শ্মশানশয্যার 

সন্নিধান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তিত করার নিমিত্ত দেবরাদিরা উপ- 

দেশ করিতেছেন । যথা নায়ণ-_- 

“দেবর[দিকঃ প্রেতপত্রীমুদীর্ঘ নারীত্যনয়া ভর্ভৃসকা শাডুখা- 

পয়েখ। সুত্রিতং চ--তামুখাপয়েদদেবরঃ পতিস্থানীয়ো হস্তেবাসী 

জরদ্দাসে। বোদীর্ঘ নাধ্যভি জীবলোকম্” আশ্ব” গৃহস্থ” 8২১৮) 

দেবরাদরা কি বলিয়া ভর্তুসকাশে প্রেতপত্থীকে উথাপিত 

করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তিত করিতেন, সুক্তকার তাহাই বলিতেছেন 

যথা-_“উদদীর্ঘ নাধ্যভি জীবলোকং গতাস্থমেতমুপ শেষ এহি। 

হ্ত গ্রাভস্ত দিধিষাশু বেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥৮ 

(১৭ মণ্ডল ১৮ সু ৮ খকৃ) 

ভে মুতের পড়ি, তুমি এই স্থান হইতে গাত্রোখান করিয়! 

পুএপৌতাদির বাসস্থান সংসারের অভিমুখে চল। তুমি যাহার 

নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, তোমার সেই পতি প্রাণহীন । 

যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি তোমার গ্ডে 

সন্তান উৎপার্দন করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা তোমার যাহা কিছু 

কর্তব্য ছিল, তাহার শেষ হইয়াছে । আর তোমার অনুমরণের 

প্রয়োজন নাহ । এখন এস। 

এই ছুই খকের কোনও খাকে বিধবা-বিবাহ অথবা বিধবার 

পতি গহণ সম্বন্ধে কোনও আ ভান নাই। তবে ৭ণমখকে এই 

জানা যাভতেছে যে, মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্বীর সঙ্গে সধবাজনো- 

চিত ভূষণালস্কৃতা অনেকগুলি সধবা স্ত্রীলোক শ্শানে যাইতেন, 

তাহারা শোকাশ্র বিসর্জন করিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ 

তাহাদিগকে শোকাশ্রপাত না৷ করিতে এবং অঞ্জন ও দ্বৃতাক্ত- 

নেতা হইয়! সর্বাগ্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে উপদেশ করিতেন। 

নয়ন অগ্জনে ভূষিত ও স্বৃতাক্ত করার উদ্দেস্ত কি তাহা বলা যায় র 

না; সম্ভবতঃ সধবাদের সৌভাগাচিহন পরিস্কট করিয়া শ্মশান | 
হইতে প্রত্যাবর্তিত করার নিমিত্তই অঞ্জনাক্ত, ঘ্বৃতাক্ত ও স্থরত্বা ! 

হইয়া প্রত্যাগমন করার নিমিত্ত সধবাঁদের প্রতি উপদেশ 

দেওয়া হইত। 

অষ্টম খকুটা পাঠে জানা যায়, পুত্রবর্তী নারীগণের পক্ষে 

অনুমরণের প্রথা ছিল না। জীবলোকে অর্থাৎ সংসারে প্রত্যা- 

বর্তন করিয়ী সন্তানাদি পালন ও সংসারের কাধ্য করাই 

তাহাদের পক্ষে প্রশস্ততর ধন্দদ বলিয়া পরিগণিত হইত। 
€ 

€ 

পোস্টার ্পিশীাী 

ফলত: খগ বেদসংহিতার বিধবা বিনে কোনও নি 

পরিলক্ষিত হয় না । অপর পক্ষে শ্রুতিতে নারীদের পক্ষে বহু- 

তর্ভৃকতার গ্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের, বৈদিক 

মন্ত্রীদিতেও বিধবাবিবাহের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

তাই মনু লিখিয়াছেন-_ 

“নোদাহিকেষু মন্ত্রেু নিয়োগ: কীর্ত্যতে কচিৎ। 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ 1” (৯৩৫ ) 

ইহার টাকায় কুল্প,ক বলিয়াছেন “ন বিবাহবিধায়কশান্রে 

অন্টেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিবাহ্ উক্তঃ।” অর্থাৎ বিবাহ- 

বিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার অন্য পুরুবসহ পুনর্বার বিবাহের কথা 

উক্ত হয় নাই। এতদ্বার। সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, 

পাছে ভ্রাতুনিয়োগকে কেহ বিধবাবিবাহ বলিম্া মনে করে, 

এই আশঙ্কা নিবারণার্থ মন্ত্র বলিয়াছেন, বিবাহবিষয়ক শাস্তে 

বিধবাঁবিবাহের কোনও উল্লেখ নাই। 

মন্ুংহিতায় বিধবা বিবাহের উল্লেখ না থাঁকিলেও অবস্থা 

বিশেষে বিধবাদের জারে ( উপপতিকে ) আপনার পতি করিয়া' 

লইবাঁর বিধান দেখিতে পাওয়। যায় । যথা 

যা পত্যা বা পরিত্যক্ত বিধব৷ বা ব্বয়েচ্ছয়! । 

উৎপাদয়েৎ পুনরূঁত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ 

স! চেদক্ষতযোনিঃ স্কাদগত প্রত্যাগতাপি বা। 

পৌনর্ভবেন ভর্র সা পুনঃ সংস্কারমহতি ॥৮(মনু৯।১৭৫-১৭৬) 

অর্থাৎ স্ত্রীলোক পতি দ্বারা পরিত্যন্ত হইয়া অথবা বিধবা 

হইয়া পরপুরুষ সহযোগে পুত্রোৎপাদন করিলে গর পুত্রকে 

পৌনর্ভব পুত্র বল! হয়। এই বিধবা যদি অক্ষতষোনি হয়, 

কিংবা নিজের কৌমার পতিকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষের 

আশ্রিতা হইয়! আবার পুর্বপতির নিকট ফিরিয়া আইসে, তবে 

তাহাকে পুনর্ববার সংস্কার করিয়! লওয়া উচিত। 

এখন কথা এই যে, পুনঃ সংস্কারটা কি? কুল্পক বলেন, 

পপুনর্বিবাহাথ্যং সংস্কারমর্তি।” তাহা হইলে ইহার অর্থ 

এই যে প্বিবাহ আখ্যা যাহার এমন যে সংস্কার” তাহাই 

বিবাহাখ্য সংস্কার । 

মনু বলিতেছেন,পুনঃ সংস্কার কপা বর্তব্য। মনু পুনর্বিবাহের 

কথা বলেন নাই। বিবাহ বিধিতে কন্ঠার বিবাহে যে সকল 

অনুষ্ঠান বিহিত আছে, যদি সেই সকল অনুষ্ঠান অক্ষতরোনি 

বিধবার অথবা গতপ্রত্যাগতার পতিগ্রহণে অনুষ্টিত হইত, 

তবে মন্তু অবশ্যই বিধবা -বিবাহ শাস্তরসিদ্ধ বলিয়াই প্রকাশ করি- 

তেন। কিন্তু মনু সেরূপ শীল্স বা আচরণ না দেখিয়াই বলিয়া- 

ছেন, বিবাহবিধায়ক শানে বিধবার পুনর্ব্িবাহ উক্ত হয় 

নাই। কুল্প,ক মন্ুর উত্ত শ্লোকের টাকান্তেও স্পষ্টতঃ 



বিবাহ ্ 
পপ 

শা শ্রী শী শিপ শিট পিস শাদা জা 

তাহাই বলিয়াছেন। এ স্থলে কুল্লক যে ৭্বিবাহাখা সংস্কার” 

বলিয়াছেন, তাহা যদ্দি বিবাহ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা 
হইলে কুল্লকের নিজের এক উত্তিতেই অপর উক্তি প্রতিহত 

হইয়া উভয় উক্তিই অনবস্থাদোষছুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং 

“বিবাহাখ্য সংস্কার” বলিলে উহা বিবাহ বুঝায় না,ইহাই কুল্প,কের 

প্রকৃত অভিপ্রায়। অতএব কুনল্ন,কের ব্যাখ্যাতেও আমরা 

বিধবা-বিবাহের সমর্থক প্রমাণ পাইতেছি না । 
এই সংস্কার কি প্রকার, কোন্ মন্ত্র দ্বারা কি প্রকারে বিধবা 

ধা পরপ্রতিগতা আবার পত্তীবং অক্কলক্ী হইয়া পৌনর্ভব 

ভর্তার গৃহিণী হইত, কুত্রাপি, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 

না। এই সংস্ক'র যে রূপই হউক, বিধবারা যে আবার সধবার 

বেশ ভূষা পরিধান করিত, সধবার স্তায় আহার ব্যবহার করিত, 

মন্নুর এই বচন অবশ্তই তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ। তবে 

একথা অবশ্যই শ্বীকাধ্য যে, বিবাহিতা! পত্ীর স্তায় কুত্রাপি 

উহাদের আদর সম্মান পরিলক্ষিত হইত না। বিশেষতঃ উহারা 

এবং উহাদের পত্তিরা অপাঙ.ক্েয় বলিয়া সমাজে দশের সহিত 

চলিতে পারিত না) যথা মন্থু-_ 

"ওরভ্রিকো৷ মাহিষিকঃ পরপূর্বাপতিস্তথা । 

প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ প্রযত্বতঃ ॥ 

এতান্ বিগহিতাচারানপাঙ্ ক্রেয়ান্ ছ্বিজাধমান্। 

দ্বিজাতি প্রবরো বিদ্বান্ুভয়ত্র বিবজ্জয়েৎ ॥৮ (মন্ত্র ৩ ১৬৬-৬৭ ) 

অর্থাৎ মেষ ও মহিষব্যবসায়ী, পবপৃর্বাপতি, শববাহক 

বরাহ্মণগণ,বিগহিতাচাবী, অপাঙ্.ক্কেয় ও দ্বিজাধম, ইহাদের সহিত 

সদব্রাহ্মণদের পঙ্ক্তিভোজন নিষিদ্ধ। দেবকার্ষে, যজ্ঞে বা 

বা পিডকার্যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ইহাদিগকে নিমস্্ণ 

কর! অসঙ্গত। 

'পরপূর্ববাপতির অর্থ-পৌনর্ভব ভর্ভা যথা মেধাতিথি ,- 

পরঃ পুর্বো যন্তাঃ তশ্তাঃ পতিভর্তা যা অন্ঠান্মৈ দর্তা, অন্ঠেন বা 

উ়া, তাং পুনর্ঃ সংস্করোতি পুনর্ভবতি ভর্ভী পৌনর্ডবো নরো 

ভর্ভাসাবিতি শান্দ্েণ |? 

ুপ্প,কগ বলিয়াছেন, "পরপূর্বা পুন শ্ুন্তাঃ পতি?” । 

বিধবাকে সংস্কাব করিয়া লইয়া গৃহিণী করিলেও ভর্তাকে 

অপাউকেয্স বা ঘ্রণিত হইয়াই সমাজে অবস্থান করিতে হয় 

উহাই মনুর অভি প্রায়। অপাঙংক্রেয কাহাকে বলে ইহার উত্তরে 

মেধাতিথি বলিতেছেন-_ 

“অপাঙজ্েয়াঃ পঙক্তিং নাহস্তি। ভবার্থে ঢক্ কর্তব্যঃ | 

অনর্থত্বমেব পঞ্জ ্রীভবনং প্রতীয়তে ৷ অন্যৈঃ বাহ্মণৈঃ সহ 

ভোজনং নার্ৃপ্তি। অতএব পঙ্িদুষক! টচ্যন্তে। তৈঃ সহো- 

পবিষ্টা আন্টেইপি দুষিত ভবন্তি ।” 

৭৪৩ ] বিবাহ 
চিল সপ্ত অ০০৯০ 

অর্থাৎ অপাঙ্কক্রেয় ত্রাঙ্মাণেরা অন্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত এক 

পঙ্ক্তিতে ভোজন করিতে পারে না। উহারা পঙক্িদুষক। 

উহাদের সহিত একত্র ভোজন করিলে অন্তেও দুষিত হয়। 
ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার! বিধবা স্ত্রী 

*লইয়! ঘরকান্না করিত, সমাজে তাহারা অনাদৃত ও দ্বণিত হইত, 

তাহাদিগকে লইয়া কেহ একত্র ভোজন করিত না-_স্থুল কথা 
এই যে তাহাদের জাতিপাত হইত | ফলতঃ মনন স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__ 

“ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিন্তর্তোপদিশ্ঠাতে |” ( মন্ত্র 0১৬২ ) 

কিন্তু বিধবাকে কামপত্রীর ন্ায় রাখা এবং তদ্গর্ভে সস্তা- 
নোখ্পাদন করার [বিষয় এখন যেমন পরিলক্ষিত হয়, পূর্বেও 

সেইরূপ পরিলক্ষিত হইত | নাগরাজ এ্রবাবতের পুর ম্থপণ 

কর্তৃক নিহত হইলে পুত্রবধূ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া! পড়েন,নাগ- 
রাজ এবাবত উক্ত বিধবা অনপত্যা। কামার্ত স্বষাকে অজ্জুনেৰ 
হস্তে সমর্পণ করেন । অজ্জুন উহাকে ভা্যার্থ গ্রহণ করেন এবং 

উহার গর্ভে অর্জুন কর্তৃক ইরাবান্ নামক এক পুত্র হয়। যথা. 

“অজ্জুনস্তাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্যবান্। 

ম্ষায়াং নাগরাজন্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥ 

এরাবতেন সা দত্তা হানপত্য। মহাত্মনা । 

পত্যো হতে স্ুপর্ণেন কূপণা দীনচেতসা ॥ 

ভার্মযার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্। 

এবমেষ সমূৃৎপন্নঃ পরক্ষেত্্ে হজ্জুনাআজঃ ॥” 

( ভীন্মপর্ব ৯১ অধ্যায় ৭৮1৯) 

এরূপ ব্যবহার সকল সময়ে সকল দেশেই গ্রচলিত আছে। 

উহা ব্যভিচার মাত্র। ইহা দ্বাবা |বধবার বিবাহ সমথিত হয় না, 

এবং মহাভারতের সময়ে যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহাও 

ইহাতে বুঝা যায় না। 

মন্ত্র যদিও বিধবাকে সংস্কত কিয়া লইয়া উহার সহিত ঘরকন্পা 

করার একটা বিধান করিয়া রাখিয়া ছিগেন,যদিও উহারা সম।ন্ে 

সমাদৃত হইত না ঝা ব্রাহ্মণদের সমানে চলিতে গাগিত নাণতথাপি 

এইরূপ পুনভূঁকে শাস্্শাসনে সংস্কৃত কারয়া আধুনিক রেজিষ্টা 

কর পনিকাশ্রৃত জর স্তায় উহাতে স্দীম্বত্ সংস্কাপিত করা যাইত 

এবং তদ্গর্ভে যে পুত্রসন্তান হইত, তাহারা পিক্টাপগুদানের, 

ও পিতৃসম্পত্তিপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ অধিকাখা হইত। কিন্ত তৎপর- 

বর্তী ব্যবস্থাপকগণ একবারেই উহার মুলোচ্ছেদ কবেন যথা 

১। “সপ্ত পৌনর্ভবাঃ বন্যা বঙ্রণীয়াঃ কুলাধমাঃ। 

বাগ্দত্তা মনোদত্তা চ রুতযৌতুকমগলা ॥ র 

উদকম্পন্রি] যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা। 
এ জা রং গ ্ 



অগ্রিং পরিগতা। যা চ পুনর্ুপ্রভবা চ যা। 

ইত্যেতাঃ কাশ্তপেনোক্তা দহস্তি কুলমগ্রিবৎ ॥৮(উদ্বাহত্বধূতবচন) 

২। “উঢায়াং পুনরুদ্বাহং জোষ্াংশং গোব্ধং তথ]। 

কলৌ পঞ্চ ন কুর্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমগ্ুলুম্॥” 

( পরাশর ভাষ্যধৃত আঁদিপুরাণ ) 

৩। প্দেবরাচ্চ স্থৃতোতপত্ডিদন্তা কন্তা ন দীয়তে । 

ন যজ্জে গোবধঃ কাধ্যঃ কলৌ ন চ কমগুলুঃ ॥” (ত্রতু) 

৪। দতীয়[শ্চৈব কন্ঠায়। পুনর্্দানং পরস্ত চ। ( বৃহন্নারদীয়ে ) 

এইরূপ আরও বচনপ্রমাণে কলিকালে পুনভূ সংস্কারও 

নিষিদ্ধ হইয়াছে। পুনভূরি গর্ভোৎপন্ন সন্তানের এখন শ্রাদ্ধ।দির 

অধিকার নাই, সুতরাং সম্পত্তিতেও অধিকার নাই । 

মার একটী কথ| এই যে কুমারীকন্ঠ।র বিবাহই প্ররৃতপক্ষে 

বিবাহই। শান্্কারগণ একবাক্যে সেই বিধানেরই ঘোষণা 

করিয়াছেন যথা-- 

১। অগ্নিমুপধায় কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্থীয়াৎ। (পারস্করগৃহাসথত্র) 

২। অবিপ্লত ব্রকষচর্্যা লক্ষণ্যাং স্িয়মুদ্ধহেৎ। 

অনন্তপুর্বিকাং কান্তামসপিগাং যবীয়সীম্ ॥ 

অনন্যপূর্বিকাম্ দানেনোপভোগেন পুকুষান্তরপরিগৃহীতাম্। 
(যাজ্ঞবন্্যসংহিতা ১৫২) 

৩। সবর্ণামসমানারধামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্। 

অনন্যপূর্বিকাং ল্ীং শুভলক্ষণসংযুতাম্। (ঝাঁপ ২৩ ) 

। 1 গৃহস্থঃ সদৃশীং ভারধ্াং বিন্দেতানন্াপূরব্বিকাম্। (গৌতম ৪1১) 

৫1 গৃহস্থ বিনীতক্রোণহর্ষো গুরুনানুজ্ঞাতঃ নাত! 

মসমানার্য।ং অশ্পৃষ্টমৈথুনাং ভাষ্যাং বিন্দেত। (বশিষ্ঠ ৮১) 

এই সকল প্রমাণদ্থাবা দেখা যাইতেছে যে, বিধববিবাহের 

'নামন্ত শান্্কারগণ কোনও বিধান করিয়া রাখেন নাই। | 

মনন যেপুনভূর সংস্কার করিয়া তদ্গ্জ সন্তানের যৎকিপ্চিৎ 

মধিকাব প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্তী শাস্্কাবগণ 

তাহার মূলেও কুঠারাঘাত করিযা গিয়াছেন। 

কেহ কেহ পরাশরের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া এ 

গ্লোকটীকে বিধবা-বিবাহেব সমর্থক বিধান বলিয়া প্রকাশ 

করেন। পবাঁশরের বচন গুলি এই £- 

“নষ্টে মুতে প্রত্র্গিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 

পঞ্চস্বাপতসু নারীণাং পতিরন্যো বিবীয়তে ॥ 

মূতে ভর্তরি যা! নারী ত্রঙ্গচর্য্ে ব্যবস্থিতা । 

সা মৃত লভতে স্বর্গং যথা তে ত্রহ্মচারিণঃ ॥ 

তিশ্রঃ কোটট্যদ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে । 

তাব্তথফালং বসে স্বর্গং ভর্তীরং যাল্গুগচ্ছতি ॥” 

পরাশরের বিধানই কলিকালের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। 

[৭৪৪ 1 
০ একাল দি উস সপ পু রত 

১১১১১১১১১১৯ ্ 
পপর শা 

পরাশরের এই ব্যবস্থায় বিধব! বিবাহের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া 

যায় কিনা তাহাই বিচাধ্য। আমরা পরাশরের রচিত এছ 

তিনটা শ্লোকেই মন্তুর বিধানের পুনকক্তি ভিন্ন আর নূতন কিছুই 

দেখিতে পাইলাম ন1। উক্ত তিনটা প্লোকের অর্থ এই যে ইহ 

“স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসার ত্যাগ 

করিলে অথবা পতিত হুইলে-এই পঞ্চপ্রকার আপদে ৃ 

স্ত্রীলোকের অন্ত পতি বিহিত । স্বামীর মৃত্যুর পরে যে নারী 

্রহ্ষতধ্যাবলম্বন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারিগণের স্তায় স্বর্গলাভ 

করে। যেনারী সহমৃতা হন, তিন মানব শরীরে যে সাদ্ধ' 

ত্রিকোটা লোম আছে, তৎসমবতসরকাল স্ব্ণস্থথ ভোগ করেন।” 

পরাশরের এই বচনত্রয় পাঠ করিয়া! সহজেই মনে হয়, তিনি 

নারীর আপতকালের ধর্মের কথাই বলিয়াছেন। তিনি অতি 

স্প্টতঃই বলিয়াছেন“পঞ্চস্বাপংস্্র নারীণাং পতিরন্যো বিধায়তে।” 

শান্তুবিহিত পতির অভাবই হিন্দুনারীর পক্ষে আপৎত্স্বরূপ। 

সুতরাং পাণিগ্রাহী পতির অভাব হইলেই জ্ীলোকের কোন না 

কোন পালকের অধীন হওয়া প্রয়োজনীয় । এই পতিশবেব 

অর্থ পাঁণিগ্রাহী পতি নহে- ইহার অর্থ অন্য পতি অর্থাৎ 

পালক। মহাভারতে লিখিত আছে £-- 

“পালনাচ্চ পতিঃ ম্থৃতঃ |” 

সুতরাং রক্ষক ও পালকই এই অন্যপতি পদের বাচ্য। 

মহামহোপাধ্যায় মেধাতিখি মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের 

৭৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরাশরের উক্ত প্লোকটী উদ্ধত করিয়া 

ব্যাখ্যাচ্ছলে লিখিয়াছেন £-- 

“পতিশব্দো হি পাঁলনক্রিয়ানিমিত্বকো গ্রামপিঃ সেনায়াঃ 

পতিরিতি। অতশ্চাম্মাদবোধনৈষা ভর্ভুপরত্ঠ। স্তাৎ। অপিতু 

আত্মনো জীবনার্থং সৈরন্বীকরণাদিকন্মুবদন্ঠমাশ্য়েত ” 

কেহ কেহ বাঁগদত্তা কন্ঠাব সন্বন্ধই পরাশরের কথিত ব্যবস্থা 

বিহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। 

ব্যভিচার-নিবারণার্থ শীন্সকারগণ যথেষ্ট উপদেশ বাক্য 

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি সমাজে বিবিধভাঁবে 

ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হইয়া! আসিতোছে। ভারত- 

বর্ষীয় হিন্দুমাজ যখন অতীব বিশাল আকার 

ধারণ করিয়াছিল, তখন সেই হিন্দুসমাজে যে বিবিধ প্রকার 

আচরণ অনুঠিত হইত, সংহিতাদি পাঠে আমরা তাহার যং- 

কিঞ্চিৎ আভাস পাই । আমরা ইতঃপূর্কবে অসভ্য সমাজের বিবাহ 

সবনথীয় ইতিবৃত্তের আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, বিবাহের পূর্বেও 

অনেক দেশে কন্যার যথেচ্ছ ব্যভিচার করিয়া থাকে। কিন্ত 

এই ব্যভিচার তাহাদের সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় বলিয়৷ বিবেচিত 

হয় না। হিন্দু সমাজেও কোন এক সময়ে অবস্থাবিশ্লেষে ব্যতি- 

কন্তা।র ব্যভিচার 



বিবাহ 

চার পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং সৈই ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে 

ক্ষমার চক্ষে পরিগৃহীত হয়। কানীন পুত্রত্ব স্বীকারই উহার 

অকাট্য প্রম।ণ। মন বলেন__ 

“(পতৃবেশ্মনি কন্ঠ। তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ | 

তং কানীনং বদেন্বায়া বোঢ়,ঃ কন্ঠাসমুস্তবম্॥” মেনু ৯১৭২) 

অর্থৎ পিভার ঘরে বিবাহের পুর্বে কা গোপনে যে 

সন্তান উৎপাদন করে, উক্ত কন্তার বিবাহ হইলে এই পুত্র সেই 

পতির "কানীন* পুব্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। 

একটি ঘটন। দেখি! অবশ্ঠই একটি বিধানের স্ষ্টি হয় নাই। 

কোনও সময়ে সমাঙ্গে কানীন-পুত্র হস তো মধ্যে মধে; দ্েখি্চে 

পাওয়া যাইত। মহাভারতে সকল বিষযেরই উদ্দাহাণ প্রাপ্ত 

হওয়া যার । কর্ণ মহাশয়ও এই বিধানানুসারে পাগুরাজের 

কানান পুত্র। এখন কানীন-পূত্রত্ব একেবারেই হিন্দুসমাঁজে 

অদৃশ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যভিচার এদেশে হিন্দুসমাজে 

এখন আর দেখিতে পাওয়া বাঁয় না। 

আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে, অপরের দ্বারা পিতৃ 

গৃহে কন্ঠা গঠিণী হইত। গর্ভাবস্থায় কন্তার শিবাহ হইভ। 

বিবাহের পর সন্তান জন্মিত। এই সন্তানের প্রতি আঁকার 

কাহার? ইহার পাঁপনের ভার কাহার উপর অপিত হইবে? 

শান্্নকারগণ তাহারই মীমাংসা করিতেন। মনু তাহার মীমাংশা 

করিয়া বলিয়াছেন-__ 

ণ্যা গঠিণী সংস্কিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী । 

বড় ঃ স গর্ভো ভবতি সহোচ ইতি চোচতে ॥ (মন ১৭৩ 

কল্সাৰ গর্ভ জানিয়াই হউক অথবা না জানিয়াই হউক, 

গপ্ডিণী কণ্তাকে যে বিবাহ কবিবে, গভস্থ সন্তানে তাহারই অধি- 

কার এবং এই সন্তান “সহোঢ়” নামে খ্যাত হইবে। 

কানীন ও সহোঢ় পুত্র বিবাহের পূর্বে কন্ঠাদিশেন ব্তিচার 

ব্যাপারের চির-সাক্ষিরপে সমাজে বিদ্যমান থাঁকিত। এই 

অবস্থাতেও ব্যভির্টারিণীদের বিবাহ হইত। 

এতদ্মাবা আরও একটি বিষয় জানা ধাইতেছে 

যে, কন্তাগণ দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিত, 

এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহারা স্বাধীনতাও ভোগ করিত। 

কানীন ও সহোঢ় পুত্রগণের আবির্ভাবে সম্ভবতঃ পরবর্তী 

শান্তকারগণ বাল্যবিবাহের প্রথা প্রবন্তিত করেন । এই জন্যই 

সম্ভবতঃ অঙ্গিরাদি শান্ত্রকারগণ হিন্দুসমাজে বালিকা- 

বিবাহের নিমিত্ত নিয়লিখিত বিধিগুলি প্রচার করিয়! গিয়াছেন, 

যথা__ 
পঅষবর্ষা ভবেদেগীরী নববর্ষা তু রোহিণী। 

দশমে কনক! প্রোকা অত উদ্ধং রজস্বলা ॥ (অঙ্গির! ) 

ট$26)1 

বালিকাধিবাহ 
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১৮৭ 

বিবাহ 

পক্ন্যা দ্বাদশ বর্ধাণি যা প্রদত্ত গৃহে বস্ৎে। 

ব্রহ্মহত্যা পিতুন্ত্াঃ সা কন্তা বরয়েৎ স্বয়ম্।”  ষম) 

অর্থাৎ যে কন্যা বার বৎসর বয়স পর্যস্ত অপ্রদত্তা হইয়া 

পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়। 

এরপ স্থলে কন্যার স্বয়ং বর খুলিয়া পরিণীতা হওয়া উচিত। 

অঙ্গিরা আরও বলিতেছেন-_- 

*প্রাণ্ডে ভু ্ বাদশে বর্ষে যদা কন্তা ন দীয়তে। 

তদা তশ্তাস্ত কন্তায়াঃ পিতা পিবতি শোণিডম্ ॥” 

রাজমার্ডণ্ডেও এইন্ধপ বিধান বির্দিষ্ট হইয়াছে । এমন কি 

রজস্বল1 কন্ঠাকে বিবাহ কলিলেও উহার গতিকে অপাডভ্তেষ 

বলিয়া সমানে অনানৃত হইতে হইবে, একপ বিধান অসি ও 

কশ্যপাদ্ধি কর্তৃক গ্রতত্ত হহয়াছে। 

কন্তাব টিবাহকাল নিরয়সন্যন্ধে অঙ্গিবা যে সময়ের বব 

করিয়।ছেন, মৃহাভ।গুতে তাহাব বা1তক্রন 78 শয়। মহাভারতে 

লিখিত আছে-- ্ 

পত্রিংশবঃ যোড়শান্দাং ভাম্য।ং বিলেত নগিকাম্। 

অতঃ প্রবৃঙে রলমি কছাং দছ্াৎ পিতা সক্কৎ ॥ 

অর্থাৎ ত্রিংশদ্বধবয়থ ধুবক যেডিশবব।য়া অরজন্বলা কন্তাকে 

বিবাহ করিবে। এতথ্ার! প্রতিপন হতেছে, মহাভাগতকারের 

জন্মস্থানে কিধা মহাভারছের এময়ে কন্ঠাণা ষোড়শ বর্ষেগ পুর্বে 

সাধারণতঃ খতুমতী হইত না। কিন্তু অঙ্গিবা ও যমের বচন 

দেখিয়া মনে হল্স॥ উহারা ব্ঘেশের বালিকাদের অবস্থা প্যা- 

লোচিনা করিরাই যেন বিবাহবিপানের শষ্টি কিয়া গিয়াছেন। 

এদেশে একাদশ বর্ষেও কণ্তাধিগকে খ্ঠমতী হইতে দেখা যায়। 

পঞ্চম অধ্যায়ে যোষিদধন্দে মগ বলিয়াছেন-- 

“পাণিগ্রাহ্ম্ত সাঁধবী শ্রী জীবাতো বা মৃতস্ত বা। 

পতিলোকনভীপ্পন্তী নাচরেৎ কি(ধিন্দ প্রশ্ন ॥ 

কামন্ত পয়েলেতং পুষ্পমুলাইলৈহ শুভঃ 

ন তু নামাপ গৃহীয়াৎ পত্ত্যো প্রেতে পরন্ত তু ॥” 
( মনত ৫1১৫৬-১৫৭ ) 

এই ছুইটা গ্লোকদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, বিধবা-বিবাহ 

মস্সাদির কোন ক্রমেই অনুমোদিত ছিল না। পরাশরও যে 

বিধবাবিবাহের নিমিত্ত “নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে” বচনের যা 

করেন নাই, তাহা উদ্ ল্লোকটী পাঠ করিয়া শাস্তান্তরের সহিত 

একবাঁক্যরূপে উহার অর্থবোদ করিতে চেষ্টা করিলেই সহঞ্জে 

তাহা বুঝা যায়। 
উদ্ধৃত ১৫৭ গ্লোকের টীকাঁতেও মেধাতিথিধলিখিয়াছেন-_ 

প্যৎ তু নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চ্বাপৎন্থ 

নারীণাং পতিরন্যো। বিধীয়তে। ইতি-_ তত্র পালগ্সাৎ পতিমন্ট- 



সত ০০০০০ 

বিবাহ 
এ শসা শিট শশী 

নাশ্রযেত। সৈরন্ব,কণ্মাদিনাম্মুনত্তযর্থং নবমে চ নিপুণং নির্ণেষ্যতে 

,ধাষতভর্তকায়।শ্চ স বিধি 1৮ 

ইচ্ছার ভাবার্থ এই যে, প্নষ্টে মুতে” প্লোকে যে পতি শব্দের 

গ্ররোগ আছ, তন্দারা ভর্তার মৃত্যুর পর পালনার্থ অন্য 

পতই বুঝিতে ইইবে। 

দে স্থালে পাণিগ্রাহী পতির মুত্র পর নাবীদের জীবন- 

নর্বাহের উপায় না থাকে, সেই স্থলেই উহাদের আপতকাল 

উপস্থিত হয়। আপতৎকাল উপহিত হইলেই ভুৎ্সময়ে আপদ্- 

বুত্তি অবলম্বন করিয়া জীন্কা শির্ববাই করিতে হয়। এই 

অবস্থায় দস্থা ক্ীলোকদিগের অন্য পাঞ্কের শরণগ্রহণ করিতে 

হয়। কেবল ভ্রীবিকার্থই (যে বিধবা স্ত্রীলোকেরা অপর | 

অভিভাবকের শরণীগন্ন হইবে, তাগা নহে, বিধবাগণ অরক্ষিত | 

হইলে তাভাদের ধর্মীরক্ষা করাও কঠিন। এই নিমিত্ত মন 

বলিয়াছেন 2 ৃ 

“পিতা রক্ষত্ি বৌমারে ভর্তা পক্ষতি যৌবনে । | 

রক্ষন্থি স্থবিরে পূথা নম্ী শাতিক্বাচর্হি ॥” | 

গা ০ রঃ ০ | 

হুশ্ষেভ্যোহপি গ্রসঙ্গেভাঃ সয় রক্্যা বিশেষতঃ । ৃ 
দ্রয়োহি কুলয়োঃ শোকমাবহেষুর বক্ষিতা ॥” ৰ 

সুতরাং জীবিকার্থ ও ধন্মরক্ষা্থ দ্রীদিগের প্রতিপালকীধীন 

থাকা অব্শ্ত প্রয়োজনীয় । অতঃপর মনু পর়াশরের হায় 

স্বীলোকদের জআপদ্ধন্্ম বলিয়াছেন ফথা-_ ূ 

“অভঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোবিভাং বন্মমাপদি |” (মনু ৯৫৬). 

বম্নীদিগের এই আপদ্ধন্মকণনে মন্থুসংহিতায় পরাশরোন্ত । 

পঞ্চ আপদের কাই বলিবর পণ কোন্ প্রকার আপদে কি. 

গ্রবাঁব উপায় অবলম্বনীয়, শাহাঁর ববস্থা করিয়া,ছন । : 

স্বায়ীব মৃত্যুর পর স্ত্রী সহমৃতা হইলে সাঙ্গে সঙ্গেই সকল 
শট টি 

আপনের শান্তি হইত ) তাহা না হইলে ব্রঙ্গচর্য্যাবলম্বনই বিধবা- | 

দের গ্রধানভম পধন্মু। কিন্তু এ অবস্থাতেও পালক বা রক্ষকের 

অনদীন থাকাই এুয়োজনীয় হইত । পতি নিরুদ্দেশ হইলে ব! 

সংষার ত্যাগ করিলে অথবা কীবাদ হইলেও গ্রায়োজন মত 

নারীদিগের অপর পালকের অধীন হওয়া কর্তব্য। এই সকল 

আলোচন1 করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুশান্তরে পুনভুরি সংস্কারের 

বিধানমাত্র মাছে, কোথাও বিধবা-বিবাহের বিধান নাই। 
মহাভারতের সময় পপু্ার্থং ক্রিয়তে ভার্যা" এই নীতির. 

যথেষ্ট প্রাছুর্ভীৰ ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ করার কতকগুলি 

* উদ্দেশ্য আছে, তম্মধ্যে পৃত্রলাত একটা প্রধান- | 
বির তম উদ্দেশ্র বলিয়া জনসাধারণের ধারণা 

ছেল। পর্তির কোন প্রকার অস্মর্থানিবন্ধন যদি স্ত্রীর সম্তানোৎ- 
ঙ 

ঞ 

[ ৭৪৬ ] বিবাহ 
পি পপ স্পা অপর 

নি সশ্ি স্র্টা 

পানের ন্যাথাত হত অথবা সস্তানোতপাদদন না করিয়া 

স্বামীর যদি মৃত্যু হইত, তবে নিয়োগবিধানে দেবর বা সপিগ 

ব্ক্তিছ্বারা সমস্তানোতৎ্পাদনের বিধান ছিল। এইরূপ পুত্রকে 

“ক্ষেত্রজ” পুত্র নামে অভিহিত করা হইত ) যথা মন্তু-_ 

"যস্তল্জঃ প্রমীতস্ত ক্লীবন্ত ব্যাধিতস্ত বা। 

স্বধর্থেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ ম্ৃতঃ ॥৮ (মনু 81১৩৭) 

মহাভারত ক্ষেত্রজপুবত্ব স্বীকারের বিপুল উত্তিহাস। 

মহাভারতের প্রধান গ্রধাক্গীংকতিপয় নায়ক ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়।ও 

জগতে অতীব সমাৃতি। কালসহকারে এই প্রথা হিন্দুসমাজ 
হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে । পরবর্তী। স্বৃতিকারগণ ক্ষেত্রজপুত্রেব 

অঙ্গঞাভাব থর্ব করিত যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ 

এখন আর ক্ষেত্রজ্ পুত্রোৎপাদনের গ্রাথা দেখিতে পাওয় 

যায় না। 

পৌনর্ভব পুত্রের বিষয় বিধবা বিবাহে আলোচিত হইলেও 

পুনর্ভ সঘদ্ধে এখানে কিঞ্িৎ বক্তব্য আছে । আমরা পুনভূঁকে 
পুনতৃ' ব্যভিচারিণী বলিয়াই মনে করিব এবং ব্যভি- 

চাত্িণীর শেণীতেই গণা করিব। কেননা মন্তু বলেন-_ 

“যা পত্তা। বা পরিত্য 91 বিধবা বা শয়েচ্ছয়া | 

উৎ্পাদয়েৎ পুনভূর্বি স পৌনর্ভব উচ্যাতে ॥৮ 

বর্তমান সময়ে সামান্সিক রীত্যন্থসারে পুনর্ভৃ স্ত্রীগ্রহণ গ্রথ। 

তিরোহিত হইরাছে। যদি কেহস্বাঁমত্য ৪1 ক] বিধবার সহবাঁস 
করে, লোকে তাহাকে ব্যভিচারী বলিয়া! অভিহিত করে। 

প্রাচীন হিন্দুসমাজে এইরূপে কঙকগুলি কার্য ব্যভচার 

বলিয়া জান! থাকিলেও সমাজ হইতে এই সকল গথা তিরোহিত 

করার কোন [বিশিষ্ট উপায় প্রকল্পিত হয় মাই, যে সকল দোষ 

মানবচরিতের স্বভাবসিদ্ব, সমাজ হইতে তাহার একবারে উন্ুলন 

করা অসম্ভব দেখিরা প্রাচীন শান্ত্রকারগণ এ মকল ব্যভিচার- 

সমূহকে বিশৃঙ্খলায় ও উচ্ছঙ্খলায় পরিণত হইতে না দিয়া 

উহা্দিগকে ও কিয়ংপরিমাণে নিয়মের আয়ত্তে আনিতে প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন ; এই নিমিত্ব মন্ত অক্ষতযোনি বিপবা, পরিতা স্ত!, 
বা পতত্যাগিনী ব্যভিচারিণীদের পুরুষাস্তর গরহণসময়ে সংস্কারের 

ব্যবস্থা করেন। উদ্দেস্ত এই যে, এইরূপ সংস্কারের ফলে জ্র্ণ- 

হত্যার্দি নিবারিত হইবে, ব্যভিচারের অবাধ প্রসারে বাধ। 

পড়িবে । মনু কেবল অক্ষতযোনি কন্ঠের স্বন্ধেই এইরূপ 

বিধি বলিয়াছিলেন । বথা-_ 

“স। চেদক্ষতযোনিঃ স্তাদ্গত গ্রত্যাগতাপি বা। 

পৌনর্ভবেন ভত্রণ সা পুনঃসংস্কারমর্থতি ॥৮ (নম ১৭৬) 

কিন্তু যাক্পবন্ধয খষি আরও অধিকতর জগ্রসর হুইয়া ব্যবস্থা! 
করিলেন, 



“অক্ষতা বা ক্ষতা বাসি স পুনভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ 1” 
, এতদ্বারা পুন্ভ্ নারীর প্রসার আরও বিস্তৃত হইল। অক্ষতাই 
শক আর ন্মতাই হউক, পুনর্বার সংস্কৃত! হইলেই তাহাকে 

গুণভূ বালয়া গ্রহণ করা যাইবে। 
বামিণীদের বিচারে বিস্তব বাধা পড়িয়াছিল, ভ্রণহত্যা কমিয়া 

গিয়াছিল) কিন্তু পৌনভব ভর্তীরা ও পুনর্ভভ নারীরা সমাজে 

হনাদৃত ভণয়ায় এই পণ অকন্টক বা প্রসরতর পথ বলিয়! 

লোকের নিকট কোনও সমষ্ধৈ বিবেচিত হয় নাই। অতঃপর 
শাস্ম1+গণ সমাজে পুনভূর্[ বা পৌনর্ভব পহিদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
অল্পতপণ দেখিতে পাইয়া এববারেই এই বিধির উচ্ছেদ সাধন 

করিলেন । 

এই সংস্কারের ফলে: 

সম্ভবতত তঁ'হাদের মতে এ ধারণা হওয়া অসম্ভব ৃ 

নহে যে, এই বিধানদ্বারা বিধবা রমণীনের ব্রহ্গচর্যের পুণ্যতম 

পথেব পার্থে ব্যভিচারের প্রলোভন বিদ্ধমান রাখ! হইয়াছে, 

স্জঁতরাং উহাব মুলোচ্ছেদ করাই উহারা কর্তব্য মনে করিয়া- 

[চিলেন। ধে কাণণেই হউক বর্তমান সমাজে পুনর্ভ্ প্রথাৰ 
অস্তিত্ব পবিলক্ষিত হয় না। 

বাঙ্গণ যে কামতঃ শৃদ্রার গর্ডেও সন্তান উৎপাদন করি- 

তেন, এবং সে সন্তান যে সংরক্ষিত হইত, ভাহারও প্রমাণ 

পাওয়া যায়। এই প্রকার সন্তান পারশন বলিয়া অভি- 

হিত হইত । ব্রাহ্মণদের এই কুক্রিয়া গুপুভাবে নমাজে চলিত 

থাকিলেও তাহাদের পারশব সন্তানগণ এখন আর সে পাপের 

সাক্ষ্য বহন করিয়। সমাজের সন্মথে দণ্ডায়মান হয় না। 

£ন্বদির সময়ে ব্রাঙ্গণেনা ক্ষত্রিয়া) বৈশ্ঠা বা 

০০০০০ শূদ্রর কণ্তাকে বিবাহ কিতে গারিতেন। 

কিন্তু একালে সে বাবস্থাও প্রতিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । আদিত্য- 

পুরাণ ও বৃহনারদীয় পুরাণের দোহাই দিয়া আধুনক শ্মার্তগণ 

অপরাপর যুগে যে সকল প্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে কতিপয় 

এই এতিষিদ্ধ প্রথাগুলির 

পরবত্তী শান্্রকার- 
প্রথার শ্রাতিষেধ কবিয়াছেন। 

মধ্যে অসবর্ণা কন্ঠা বিবাহ ও একট্টী। ফলতঃ 

গণ যে ক্রমশঃ একপতীকতার (119708415) পক্ষপাতী হ্ইয়া- 

ছিলেন এবং কৌল বাভিচার প্রতিষেদ কবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর 

হইয়াছিলেন, তাহা ইহাদের ব্যবস্থিত বিবাহ-বিধানের 

, আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। মানুষের হাপয় 

হইতে কামভাব তিরোঠিত ক'রয়া দিয়া ধন্মাথ নরনারীর 

পবিত্র বিবাহ-বদ্ধন দুঢ় করার নিমিত্ত পরমকাক্চণিক সমাজ- 

- পাশপাশি শশী ১2০৯ স্পা েস্্স্পেসপ্পা পপ স্পাীশ্টীী্ ২ শী 

সস --শীীশী শী শী শি 

হিতৈষী খধিগণ যে পকল নিয়ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া . 

গিয়াছেন, 'নধেষ্টভাবে তদ্ধিষয়ে আলো!না করিলে প্রকৃতই 

বিস্মিত, হইতে হয়। 

বন্ধন এবং এই প্রথ! যে গাহছযধপ্মের ও পারমািক ধর্পের পবম 
বিবাহ যে অতি পবিভ্রতম সামাজিক | 

বিবাহ 

সহায়, (বিবাহের অন্গুলি পাঠে ধহজেই তাহা প্রতিপন্ন ভয় 

অতঃপর যথাস্থানে তদ্দিষয়ে আলোচন] করা যাইবে। 

ব্যভিচারের অপর এক কর্তা দিধিষ,পতি। নিয়োগ 

বিধিতে বাধ্য হইয়৷ পুত্রোৎপাদনার্থে দেবরের নিয়োগ শীঙ্স 

সম্মত বিধি এই নিয়োগের উদ্দেশ্য একটি 

মাত্র পুত্রোৎপাদন, কিন্তু নিয়োগ কামরাগ- 

বিবঞ্ঞজিত, স্থৃতরাং উহা! ব্যভিচারী বলিয়া পরিগণিত নহে। 

দিপিষ,পতি ব্যভিচারী। মনু বলেন__ 

“ভ্রাতুমু তন্ত ভাষা য়া যোইনুরজ্যেত কামতঃ | 

ধর্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষ,পতিঃ1” 
অর্থাৎ মৃত জোষ্ট ভ্রাতার নিয়োগধন্মিণী ভার্ধ্যায় যে বাকি 

কামবশীভূত হইয়া রমণ কবে, সে দিধিষ,পতি নামে অভিহিত 

হয়। এই শ্রেণীর ব্যভিচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ মন্গুব মতে হব্য- 

ফব্যাদিতে নিমস্ত্রণের অযোগ্য ।  পরপুর্বাগতিকেও কোন 

কোন স্বতিকার ধিরিষপতি নামে অভিহঠ কবিয়।ছেন ; 

পপরপূর্ববাপতিং ধীরা বদন্তি দিবিষ,পতিম্। 

ন্গ্রে ধিবিষুবিএঃ সৈব য 2ুটুশিনী ॥৮ 

এই 'গ্রথ। হতে দেবরগতিত্ব গ্রথা ক্রমশঃই সমাজবিশেষে 

গচলি'ত হইয়া! অ।সিয়াছে। 

কুণ্ডও গোলক কুওপুর 

দিধিষপতি 

যথা -- 

ও গোপকপুত্র ব্যভিচারের ফল। 

মন বালেন__ 

“পরদারেষু জামেতে দ্বৌ পুরো কুগুগোলকৌ। 

পত্যো জীবতি কুণ্তঃ শুনতে ইতর গোলক ॥৮ 

অথাৎ পরস্ীতে ই প্রকাব সস্তানোত্পনন হইয়া থাকে। 

সপবা স্ীতে জাব দ্বারা যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান কু সংচ্ঞায় 

এবং বিধবার গর্ভে উৎপন্ন সন্ত।ন গোলক নামে অভিহিত হয়। 

এই দুই প্রকার সম্থানও অপাডক্রেয়। ইহাদের আরদ্ধাদিতে 

অধিকার নাই, সম্পর্ভিতে ৪ শ্ুতগাং অধিকার নাই । বিধবা * 

যদি পুনঃসংস্কৃতা হইয়া সন্থানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান 

পৌনর্ভব নামে অভিহিত হঠয়া থাকে । পৌনর্ভব অপাঙযন্তেয় « 

হইলেও পুব্রের অধিক।রে বঞ্চিত হয় না। 

মনুসংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের কন্টার বিবাহ 

করিতে পারিতেন। কিন্তু শান্ের অনুশাসন এই ছিল, ঘঘ, 

ব্রাহ্মণ গগ্রে সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন । গাহপ্তয পর্বের নিমিপ্ত 

সবর্ণার পাণিগ্রহণ প্রথমতঃ কর্তবা বাঁলয়া 

পরিগণিত ছিল। কিন্তু কামচারী ব্যক্তিবা 

সকল সময়ে সকল সমাজেই শাসকের বিপিনিতুধ মানিয়! চলিতে 

রাণী নহে। তাহার! স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া কাধ্য কবে। 

মনুসংহিতাব সময়ে যাহার! বিবাহের এহ সনাতন নিয়মে উপেক্ষা 

বুষলী পতি 



বিবাহ [ ৭৪৮ ] বিবাহ 

প্রদর্শন করিয়! অগ্রেই এক শূদ্রাকে বিবাহ করিয়া বসিত,তাহার! 
বৃষলীপতিনামে অভিহিত হইত। ব্রাঙ্গণসমাজে তাহাদিগকে 

লইম্! কেহই এক পংক্তিতে আহার করিত ন1। মন্গসংহিতার 

তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যস্ত এসঘস্ছে 

নিষেধধচনগুলি সবিশেষ দ্রষ্টবা। 

হিন্দুসমাজে অবিবাহিত ও বিশাহের উপযুক্ত জোষ্ট ভ্রাতার 
বর্তমানতায় কনিষ্টের বিবাহ নিষিদ্ধ। যাহার! 

এই নিষেবে উপেক্ষা করিয়া জোষ্ঠের বিখাহের 

অগ্রেবিবাহ করিত, উহার! পরিবেন্ত। নামে মভিহিত হইত | 

পরিবেন্তারা সমাজে অপাঙ্যক্তেয় বলিয়া অনানৃত হইত । 

হিন্দুসমাজের আর একটা প্রধানতম দোষদূবীকরণের 
নিমিত্ত শান্্রকাবগণ সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। এই দোষের 

গরিবেত্র। 

নাম_কন্তাপণ। আমরা বিবিধ প্রকারে 
কন্তাপণ ্ 

এই প্রথার 'অস্তিত্ব ও উহার উম্ম.লগ চেষ্টা 

দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় যে অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ 

আছে, তাহাতে আন্রিক বিবাহে কন্তাশুকের কথা সর্ব গথমে 

ৃষ্ট হয়। যথা-_ 
“জ্ঞাতিভ্যো ড্রবিণং দ্ধ। কন্ঠাায়ে চৈব শক্তিতঃ। 

কন্ঠ প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদান্থারো ধর্ম উচ্যতে ॥” ( মন্্ ৩৩১) 

অর্থাৎ কন্ঠার পিতা গ্রভৃতিকে অথবা কন্যাকে শান্বনিয়মা- 

তিরিক্ত ধন দরিয়া বিবাহার্থ গ্রহণ করিয়া উদ্ধাহ করাই 
আন্ুরবিবাহ। 

এইরূপ ধনদান করার প্রবৃত্তি বরপক্ষনিষ্ঠ। বরবা বরপক্ষ 

কন্ঠাকে বা কন্তার পিতা! প্রভতিকে ধন দান করিয়া সুন্দরী বা 

নিজেদের মনোমত কন্তা গ্রহণ করিত, আন্মুর বিবাহ তাহারই 

প্রমাণ। এইরূপ বিবাহ শান্্রকারগণের বিধানে প্রশস্ত বলিয়া 

বিবেচিত হইত না। উহারা এই নিমিত্তই উহাকে আন্গুর 

বিবাহ লামে অভিহিত ক্রিয়াছেন। আরও এক প্রকার 

কন্যাণণ প্রথা দৃট হয়। এইরূপ স্থলে পিতাই ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্ত। 

বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কন্ঠাধিক্রয় করিয়া! উহার গুন 
গ্রহণ করে। শান্বকারগণ এই প্রথার যথেষ্ট বিরোপী ছিলেন 

এবং উহা! প্রতিষেধ করার জন্য এইরূপ প্রথার বহুল নিন্দা ও 

' স্বপবাদ করিয়াছেন। 

“ন কন্তায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহীয়াচ্ছুকমঞ্থপি। 

গৃহ্ন্ শুন্ং হি লোভেন স্তান্নরোহপত্যবি ক্রয়ী ॥ 

(মনু ৩৫১) 
বিক্রয়দোষজ্ঞ কন্যার পিতা কখনও বিক্রয় করিয়। শুক্ক 

গ্রহণ করিলে তিনি অপত্যবিক্রয়ের পাতকী হুইবেন। মনু 
সংখ্িতার নবম 'অধ্যায়ে লিখিত আছে-- 

“নানুশুশ্রম জাত্েতৎ পৃর্ববঘপি হি জন্মসথ । 

শুন্ধষসংজ্ঞেন মুল্যন চ্ছন্নং ছুহিতৃবিক্রয়ম্ ॥” ( মন্ত ৯1১০৯ ) 

প্রাচীন হিন্দুসমাজে কনার শুক্ষগ্রহণ যে অত্যন্ত নিন্দনীয় 

ছিল, এই সকল বচন প্রমাণে তাহ! সপ্রমাণ হয়। অসভ্য 

সমাজে কন্টাবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুসমাজের আদিম | 

অবস্থাতেও এই প্রথা বিদ্ধমান ছিল। সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গে কন্াবিক্রয় প্রথা নিন্দনীয় হইয়। উঠে। কিন্তু লোভী পিত। 
তখনও লোভনংবরণে সমর্থ হন নাই। তাহারা প্রকাশ্ঠ ভাবে 

কন্তা বিক্রয় না করিয়া অবশেষে কন্তার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শু 

গ্রহণ কপার প্রস্তাবে প্রচ্ছন্নভাবে কন্তা বিক্রয় করিতে লাগিল। 

ুঙকাদর্শী শীস্রকারদের তীক্ষ দৃষ্টি এই নূত্তন বন্তাপিক্রয় প্রথার 
প্রতিও আকুষ্ট হইল। তাহারা নিয়ম করিলেন _- 

"আদদীত ন শৃদ্রোহপি শুন্কং ছুহিতরং দদৎ। 

শুকং হি গৃহন্ কুকতে ছনং ছুহিতৃবিক্রয়ম্ ॥” ( মন্তু ৯৯৭ ) 

কন্তাকে দেওয়ার নিমিত্ত শাস্ত্রান্ুসারে কিঞ্চিৎ শ্ুক্ষ প্রদানের 

ব্যবস্থা আছে। স্থল বিশেষে কন্তাকর্তাব। কন্ঠার নামে শুষ্ক 

লইয়। নিজেরাই উহা! আত্মসাৎ করিত। শান্্রকারেখা উহ্াকেই 

ছন্ন কন্ঠাবিক্রয়্ নামে অভিহিত করিয়। গিয়াছেন। ফলতঃ 

কন্ঠাবিক্রয় যে নিতান্ত দোষজনক, অন্যান্ত সংহিতাকাঁরগণ 

অতি স্পষ্টভাবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । যথ|-- 

ক্রয় ্ লীত। যা যা কন্তা পত্বী সা ন বিদীয়তে। 
তশ্তাং জাতাঃ সুতান্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিছ্ভতে ॥" 

( অন্রিসংহিতা ) 

অর্থাৎ ক্রয়ক্রীতা কন্ঠ! বিবাহ করিলে সে কন্যা পত্তীনামে 

অভিহিত হইতে পারে ন1। এমন কি তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র 

জন্মে, তাহারা পিতার পিগুদানে অধিকারী নহে। দত্তক- 

মীমাংসায় লিখিত আছে 

কক্রুয়ক্রীতা তু যা নারী ন স! পত্র্যভিধীয়তে । 

ন সা দৈবে ন স! পৈত্র্যে দাস।ং তাং কবয়ো বিছুঃ ॥ 

ক্রয়ক্রীতা বিবাহিতা! নারী পত্বীনামে অভিহিতা হয় না। 

সে দেবকার্যে পিতৃকার্যে পতির সহধর্মিণী নহে। পণ্ডিতের 

উহাকে দাসী বলিয়া অভিহিত করেন । 

উদ্ধাহতত্বোদ্ব'ত কণ্তপবচনেও ক্রয়ক্রীতার অপবাদ দৃষ্ট হয়। 
“শুক্ধেন যে প্রষচ্ছস্তি স্বন্থুতাং লোভমোহিভাঃ। | 

আত্মবিক্রয্নিণঃ পাপা মহাকিন্বিষকারিণঃ | 

পতস্তি নরকে ঘোরে স্বস্তি চাঁসপ্তমং কুলম্।” 

যাহারা লোভবশতঃ পণ লইয়া কন্াদান করে, সেই আত্ম- 

বিক্রয়ী পাপাত্বা মহাপাপকারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং 

উদ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষি করে |] 



বিবাহ 
৮০ শপ 

উকি সপ শোপিস তীর পাপ সি সি ৯ 

শযঃ কন্যাবিক্রয়ং মুড়া লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ। 

স গচ্ছেন্নরকং ধোরং পুরীষহূদসংভ্তকম্॥ 

বক্জীতায়াশ্চ কণ্ঠায়া যঃ পুরো! জায়তে দ্বিজ । 

স চাগ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ববধর্্মবহিষ্কতঃ ॥" 

অর্থাৎ বৈকুগবাসী হরিশর্্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন,__ 

হে দ্বিজ ! যে মুঢ় লোভবশতঃ কন্তা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্দ 

নামক ঘোর নরকে ধায়। বিক্রীতা কণ্তার যে পুত্র হয়,সে চণ্ডাল, 

৭৪৯ ] বিবাহ 
ককতস্থ সন: কক ক এ 

সমজে যে মুল্যে কন্ত! বিক্রয় হইত, এখন ব্রাহ্মণ ও কায়ম্থ 

সমাজে তাহা! অপেক্ষা অনেক অধিক হারে 

পুত্র বিক্রয় হইতেছে। ব্রাঙ্মণদের পুত্র অপেক্ষা 

কায়স্থদের পুত্রের মূল্য উত্তরোত্ুব আরও অধিক হইয়া! উঠিতেছে। 

এ অবস্থা দীর্ঘক।ল প্রবল থাকিলে মধাবিন কায়স্থগণের 

কন্তাব বিবাহ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। 

কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত! কন্ঠাকে বিবাহ কবিতে হয়, এবং 

কোন্রূপ কন্ত। বিবাহা! নহে, মন্গ/দি শাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবংণ 

পুত্র বিক্রয় 

তাহার কোনও ধর্মে অধিক ধিকার নাই। বিবাহা। ও অধিবাহা। বর্নিত হইয়াছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার 
এই নকল বচনে এখানে ম্পষ্টতঃ জান! যাইতেছে যে, শাস্তর- কন্ত। বিষয় আলোচন! করিয়া দেখা যাউক। 

কারেরা বিবাহার্থে কন্াবিক্রয়কে অতীব দৃষ্য বলিয়৷ মনে গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রতক্ননসমাপনের পর ছি 

করিতেন । তাদৃশ স্ত্রী পত্রী বলিয়া এবং তাদৃশী স্ত্রীর গর্ভজাত 

পুত্রকে পুত্র বাঁলয়৷ স্বীকার করা হইত না। এইব্নপ স্ত্রী দ্রাসী 

বলিয়। গণ্য হইত এবং এইক্প পুত্র চণ্ডাল বলিয়! ধর্ম্নকাধ্য 

॥ইতে বহিষ্কত থাকিত। ক্রয়ক্রীতা নারীর গর্ভজাত্ত সন্তান 

পিতার পি পর্যন্ত প্রান করিতে শাস্ত্ানুমারে অধিকারী 

নহে। যেব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে চিরকাল 

নরক ভোগ করে এবং এই কাধ্যদ্থার৷ সে তাহার পিতা মাতা 

প্রভৃতি উর্ধতন সাত পুরুষকে ঘোরতর নরকে নিক্ষিপ্ত করে। 

কিন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দু সমাজের প্রাথমিক 

স্ুসংস্কৃত সমাজে থে কুপ্রথার বিকদ্ধে শাঙ্সকারগণ খক্োত্তলন 

করিয়।ছলেন, ষে কুপ্রথাকে সমাজ হইতে তিরোহিত করার 

জন্ত উহাতে নারকীর বিভীষিকাৰ ভীষণ বর্ণ প্রতিফলিত 

করিয়।ছিলেন, যাহাব বীজ উন্ুলন কবাব নিমিত্ত শান্জকারগণ 

একবাক্যে অকাট্য নিষেধা&1 প্রচার করিয়াছিলেন, এখন ও 

সেই পাপপ্রথ সমাজে পূর্ণপ্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে । 

একট বোষ যদ সমাজের নিয়গ্ুরে প্রভাবিত থা'কয়া আদিম 

প্রাচীন স্বৃতিন্স সাক্ষ্য প্রদান কবিত, 
আসভ্য সমাজের 

আমরা তাহাতে তত বিস্মিত হইতান না। কিন্তু ছরভাগ্যের | 

বিষয় এই বে সমাজের ্া্যস্থানীয় ব্রাঙ্মণগণেন অধিকাংশ 

শ্রোিয় ও বংশজগণ এখনও অবাধে কণ্ঠা ক্রয়খিক্রয় করিয়া 

থাকেন। 

ইহ! কেহ মনে করেন না। যাহানা 

্রাক্রণপপ্ডিতগণ শাস্তান্থদারে এতাপৃশ কদন্যানুষ্ঠান কারীদের 

কোন প্রকার শাসনের ব্যবস্থা করেন না। তবে স্থথের বিষয় 

এই যে, ব্রাঙ্গণদের কন্তাবিক্ররন এখন ক্রমশই কম হইয়া 

সম|জের নেতা তারৃশ 

পড়িয়াছে। 

কিন্ত আবার অপর দিকে ব্রাহ্মণ ও কায়ইসমাজে বিবাহার্থে 

এই ক্রয়বিক্রয় যে শান্ধে একান্ত নিষিদ্ধ, ভ্রমেও | 

লক্ষণান্থিতা সবর্ণা স্ত্রীকে বিধাহ করিবেন। যেকুমারী মাতার 

অসপিগ্, অর্থাৎ যেন্ত্রী সপ্তম পুরুষ পর্যাস্ত মাতামহা্দি বংশ- 

জাত নহেন ও মাতামহের চতুদ্দিশ পুরুষ পর্যান্ত সগোত 

নহেন এবং পিতার সগোত্রা বা সপিগ্ডা না হন, অর্থাৎ পিক" 

স্বশ্রাদি সম্ততি সন্তৃতা না হয়, এইরূপ স্ত্রীই বিবাহযোগ্য এবং 

হুরতক্রিয়ায় প্রশস্ত। ( সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সাপিগ্য থাকে ) 

গো, ছাগ, মেষ ও ধন ধান্তার্দি দ্বারা অতি শহৃদ্ধ মহাবংপ 

হইলেও স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে দশটা কুল বিশেবরূপে নিন্দিত হইয়াছে, 

এই কুল যথা -_হাশাক্রয় অথাৎ জাতকর্মমাি সংস্কাবরাহত, 

যে বংশে গর্ভাধানাদি করিয়া দশবিধ সংস্কার করা হয় না, সেই 

ংশের কন্ঠা কথন বিবাহ। নহে । যে কুল নিষ্পুবষ অর্থাৎ যে 

ংশে পুরুষ জন্মায় না, কেবলমাত্র কন্ঠাই জন্মিয়া থাকে, নিশ্ছন্দ 

অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন রহিত, যে বংশের লোক পাওত নহে, বা 

যাহারা অধ্য়নাদ করে না) রোমশ, যে বংশের সকলেই বন্ধ 

বোমযুক্ত, এবং অঃ, পাজধ্দা, অপস্মার। শ্বির এবং কুষ্ঠরোগে 

আক্রান্ত এই দণবিধকুলের কণ্তা কখনই গ্রহণ করিবে না। হুহ। 

বিশেষ নিষিদ্ধ । ৃ 

যে কন্তাব মন্তকেব কেশ পিঙ্গল বা রক্বর্ণ, যাহার (একহস্তে 

ছয়মঙ্ুলি প্রভৃতি] অধিক অঙ্গ আছে, যিনি চিররোগিণী, যাহার 

গাত্রে লোম নই, অথবা! অতিশয় লোম আছে, যিনি অপরি' 

মিত বাচাল, অথবা যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, এই দকল কন্া 

ববাহা। নহে। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, শ্লেচ্ছ, পর্বত, পক্ষী, সপ ও 

সেবক বা ধাস।দির নামে যে কন্তার নাম এবং অতি ভয়ানক, 

নামযুক্ত ষে কন্তা, ইহারাঁও বিবাহা! নহে, অর্থাৎ এই সকল 

কন্ঠ! বিবাহ করিবে না। নান যথ--আমলকী, নর্মদাঃ 

বর্ধরী, বিদ্ধা, সারিকা, তুগক্গী, চেটা, ডাকিনী, ইত্যাদি নাম- 

বিশিষ্ট! কনা বিবাহ্া নহে। যে কন্তার ভ্রাতা, নাই, অথব! 

যাহার পিতৃবৃত্বান্ত বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না, প্রাজ্জ- 

পুত্রবিক্রননপ্রথ। দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ । 

ডো 
১৮৮ 



বাক্তি মেইন কণ্ঠকে জারজ আশঙ্কায় বিবাহ করিবেন না। 

যে কন্তার কোন অঙ্গ বিকৃতি হয় নাই, যাহার 
বিবাহা। কন 

নাম স্থথে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের 

গায় যাহার গমন মনোহর, যাহার লোম, কেশ, ও পন্ত 

মনতিস্থুল, এইরূপ কোমলাঙ্গী কন্ঠা বিবাহ পক্ষে প্রশস্ত । 
ছ্ধিজ এতাদৃশ কন্ঠাকে ভার্যাত্বে গ্রহণ করিবেন। 

* গুরুণ[ম্ুমতঃ নাত্বা সমানৃত্তো যথাবিধি 

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্ধাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ 

অসপিত্া চ যা! মাতৃরসগোত্রী চ যা পিতু£। 

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্ীণি সৈথুনে ॥ 

মহাস্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোইজাবিধনধান্ততঃ। 

স্রীসন্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ 

হীনক্রিয়ং নিপ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্। 
ক্ষষ্যাময়াব্যপশ্মারিগিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥ 

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্াং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং।' 

নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটং ন পিঙগলাম্ ॥ 

নক্ষবৃক্ষনদীনায়ীং নান্ত্যপব্বতনামিকাম্। 
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনায়ীং ন চ ভীষণনানিকাম্ ॥ 

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনায়ীং হংসবারণগামিনীম্। 
তন্থালামকেশদশনাং মৃদ্বলীমুদেত স্বিয়ম্ ॥ 

যন্তাস্ত ন ভবেদ্দ্র'তা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা। 

নোপষচ্ছে5 তাং প্রাজ্ঞ; পুত্রিকাধর্মশস্কয়া ॥৮ 

( মনু ৩ অ” ৪-১১ শ্লোক) 

যাজ্বন্ধ্যনংহিতাম় এই বিধয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, 

দ্বি নপুংসকতাদি দোষশৃগ্ত, অনন্ঠপূর্ববা, ( পুর্বে পাত্রাস্তরেব 

সহিত যাহাব বিবাহ দিবার স্থিরতা পধ্যন্ত হয় নাই এবং অপরের 

উপভুক্তা নছে, তাহার নাম অনগ্তপূর্বা ), কান্তিমতী, অসপিওা 

৷ পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত এবং মাতৃবন্ধু হইতে 

অপস্তন পঞ্চম পক্ষ পধ্যন্ত সপিও, তগ্ভিন্ন ), বয়ঃক নিষ্ঠা, 

মরোগিণী অর্থাৎ যাহার ছুশ্চিকিৎস্য কোন রোগ নাই, ভ্রাতু- 

মুক্তা অসমান প্রবৰরা, অসগোত্রা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম 

পুরুষের , এবং পিতৃপক্ষ হইতে সণ্ুম পুরুষের পরবগ্িনী 

সুলক্ষণ| কন্যাই বিবাহ বিষয়ে প্রশস্তা। যে বংশে কুষ্ঠ প্রভৃতি 

মহাপাতকজ্ সঞ্চারী রোগ আছে এবং হীনক্রিরত্বাদি দোষ 

অর্থাৎ সংস্কারাদি কাধ্য রহিত, তাদৃশ কুলের কন্যা গ্রহণ 
করিতে নাই। ূ 

সকল যুক্ত দোষবজ্জিত, সবর্ণ অর্থাৎ ব্রাঙ্ধণ ব্রাহ্মণের, 

ক্ষত্রিয় ায়ের ই ইত্যা।দ, বিদ্বান, অস্থবির, পুংদ্ব বিষয়ে পরী- 
ক্ষিত এবং জন প্রিয় ব্যক্তিই বরপাত্র হইবার উপযুক্ত! এই | 

] বিবাহ 
পল পিকে 7টি 

প্রকার বর রি রিনা তাহার সহিত কন্তার বিবাহ দেওয়া 

বিধেয়। (যাজ্ঞবন্ধ্াসং ১৪ অণ) 

বিবাহের পূর্বে কন্ার লক্ষণার্দি উত্তমরূপে পরীক্ষা! করিয়া 
বিবাহ্ স্থির করা বিধেয়। জ্যোতিস্তত্ব ও বৃহতসংহিত1 প্রভৃতি 

গ্রন্থে এই লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ বণিত হইয়াছে-- র 
*শ্টামা সুকেশী তনুলোমরাজী সুজঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদস্তা । 

বেদীবিমধ্যা যর্দি পন্কজান্ষী কুলেনহীনাপি বিবাহনীয়া ॥ 
ৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী লোয়া! সমাকীর্ণ সমাঙলষষ্টিঃ | 

মধ্যে পুষ্টা যদি রাজকন্া কুলেনযোগ্যা ন বিবাহনীয়৷ ॥” 

যে কন্া শামা, স্থকেশী, যাহার গাত্রে লোম অগ্ল, সুত্র, 

সুশীল, উত্তমগমনযুক্ত1, সুদস্তা, যাহার মধ্যমেশ বেদীর ন্যায়, 

অর্থাৎ ক্ষীণ এবং পদ্মনেত্র| এইরূপ কন্যা কুলহীনা হইলেও 

তাহাকে বিবাহ কর! যাইতে পারে, শাস্ত্রে সকুল হইতে কন্তা- 

গ্রহণের উপদেশ আছে, কিন্তু এইরূপ লক্ষণাক্রাস্তা কন্া হীনকুল 

হইতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ' 

যে নারী ধৃষ্টা, কুদন্তা, পিঙ্গলাক্ষী কেটাচোখ), যাহার সমস্ত 

শরীরে লোমপরিপূর্ণ এবং মধ্যদেশ পুষ্ট, সেই নারী যাঁদ 

রাঁজকন্তা বা! উত্তমকুলসস্থৃত| হয়, তাহা হইলেও তাহাকে 

বিবাহ করিবে না । 

“নেত্রে যশ্থাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা 

্তাদ্দশালা শ্তবলোলেক্ষণা চ। 

কূপো যস্তা গণ্ডয়োঃ সম্মিতযোনিঃ 

সন্দিগ্ধাং বন্ধবীং তাং বস্তি ॥ 

( জ্যোতিজ্তব্ধৃত কৃত্যচিস্তামণি ) 

ষাহার নেত্রদ্য় কেকর (টের! ) বা পিঙ্গলবর্ণ অথবা ফেকাশে 

অর্থাৎ ঘোলা ও চঞ্চল; যে দুঃশীলা, সন্মিতযোনি ও মন্দিগ্ধাচত্তা 

এবং যাহার গণ্ুস্থল কুপসদৃশ নিয়, তাহাকে বন্ধকী নারী কহে, 

এই বন্ধকী বিবাহযোগ)। নহে। 

পূর্ব্বে মন্তুবচনে বল! ইইয়াছে যে,__ 
'নক্ষ্বক্ষনদীনাযীং নাস্তযপর্বতনামিকাম্। 

ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনায়ীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥” (মনু) 

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নামযু1 কন্ঠা 

বিবাহ করিতে নাই, কিন্তু মত্শুস্ক্তে ইহার প্রতিপ্রসব বচন 

দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্রাদি নামযুক্1 কণ্ত| হইলেই যে বিবাহ 
কারতে নাই, তাহ! নহে, তাহার মধ্যে বিশেষ আছে যে,-- 

“গঙ্গা চ যমুনা! চৈৰ গোমতী চ সরস্বতী । 

নদীঘাসাং নাম বৃক্ষে মালতী তুলসী অপি। 

রেবতী চাশ্বিনী ভেষু রোহিণা শুতদা! তবেৎ ॥” 
(জ্যোতিস্তত্ধুত মত্ম্থহৃত্ত ) 



বিবাহ 

কন্তার নদীবাচক নাম রাখিতে নাই, কিন্ত নদীর মধ্যে 

গঙ্গা, যমুনা, গোমতী ও সরস্বতী, বৃক্ষের মধ্যে মালতী ও তুলসী 
এবং নক্ষত্রের মধ্যে রেবতী, অশ্বিনী ও রোহিণী নাম গ্তুভ, 

এই সকল নামযুক্তা কন্তা বিবাহ করায় দোষ নাই, বরং 

শুভফল হইয়া থাকে। 

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে,-- 

পস্সিদ্ধোন্নতা গ্রতন্থতাঅনখো কুমাধ্যাঃ 
পাদৌ সমোপচিতচারুনিগুঢ়গুলফৌ। 

শিষ্টান্টনী কমলকান্তিতলৌ চ যন্ত। 
স্তামুদ্ধহেদ্ যদি তৃবোহধিপতিত্বমিচ্ছেৎ 1” (বেহুৎসংগ ৭1১) 

মানব যদি তুমি পৃথিবীর অধিপতিত্ব ইচ্ছা কর, তাহা হইলে 

এইরূপ কামিনীকে বিবাহ করিবে যে, যে কুমারীর চরণছ্য়েব 

নখরপগুলি নিগ্ধ, উন্নতাগ্র, সুস্্ম অথচ রক্তবর্ণ, চরণতল পল্পপুম্পের 

কান্তিবিশিষ্ট এবং পদদ্ধয় সমানরূপে উপটিত, সুন্দর অথচ 

নিগুঢ় গুলফবিশিষ্ট, মত্ত, অন্কুশ, শঙ্খ, যব, বজ, লাঙ্গল ও 
অসিচিহ্নবিশি্ট এবং মৃত, যাহার জঙ্বাদয় স্ববর্ত,ল, শিবাহীন 

ও প্োমরহিত, জানুদ্বয় সমান, অথচ সদ্ধিস্থল সুন্দর, উরুদ্বয় 

নিবিড়, হস্তিশুগডাকার এবং রোমশূন্য, গুহদেশ বিপুল, অথচ 
অশ্বথপত্রের তুল্য, ্রোণি ও ললাটদেশ প্রশস্ত, অথচ কুন্মপৃষ্ঠেব 

যায় সমুন্নত, মণি অত্যন্ত নিগুঢ় এবং যে স্ত্রী অত্যন্ত সৌন্দরয্য- 
শালিনী, এহ প্রকার কন্তা বিবাহপক্ষে প্রশস্তা, এইরূপ নারী 

বিবাহ কবিলে নানাবিধ স্থুখসৌভাগ্য হইয়া থাকে । 

যেক্ত্রীর নিতম্বদদেশ বিস্তীর্ণ, মাংসোৌপচিত ও গুরু, নাভি 

গভীর ও দক্ষিণাবর্ত, মধ্যদেশ বলিত ও রোমশূৃন্ত, পয়োধর 

স্ৃবপ্তল, বন, নতোত অথচ কঠিন, বক্ষংস্থল রোমবজ্জিত, 
অথচ কোমল এবং গ্রাবাদেশ কন্ুর নায় রেখাত্রয়ান্বিত, এইরূপ 

লক্ষণাক্রান্তা নারীই প্রশস্ত । যাহার অধর বন্ধুজীব কুম্থুমের 

স্ঠায় রক্তবর্ণ, মাংসল ও বিফলডুল্য, দস্তাবলী কুন্দকুন্নমকলিব 

সায় শুন্রবর্ণ ও সমান, যাহার বাক্য স্লতা| পরিপূর্ণ, যে ত্ত্রী সম- 

ভাব, হংস বা কোকিলের স্ায় ভাষিণী ও কাতরতা হীন, যাহার 

না'সকা সমান, সমছিদ্রধুক্ত ও মনোহর এবং নীপপন্ধের স্তায় 

শোভাযুক্ত, জ্যুগল পরস্পর সংলগ্ন, নাতিস্থুলঃ নাতিদীর্ঘ অথচ 

শিশুণশাঙ্কের গায় বঙ্কিম, এইরূপ লক্ষণ! রমণীই প্রশস্তা। 

বে কামিনীর ললাটদেশ অর্দিচন্দ্রের তুল্য, নাতিণত ও নাতি 

উন্নত হয় এবং তাহাতে যাঁদি রোমমংস্থান না থাকে, যাহার 

কর্ণবুগল মাংসল, পরম্পর সমান, কোমল এবং সমভাবে অব- 

গ্বিত, যাগার কেশরাশি স্নিগ্ণ, ঘোরকুষ্ণবণ, অত্যন্ত পেলব, 

মাকুঞ্চিত ও প্রত্যেক কুপমধ্যে এক একটা করিয়া সঞ্জীত এবং 

যাহার মস্তক সমভাবে অবস্থিত এই সকল লক্ষণযুক্তা 

[ ৭৫১ ) বিবাহ 

রমণী প্রশস্তা, স্থতরাং এতাদৃশী কন্তা বিবাহে স্ুখসমৃদ্ধি 
লাভ হয়। 

ভূঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীবৃক্ষ ( বেলগাছ ), যুপ, বাণ, 

মালা, কুন্তল, চামর, অঙ্কুশ, যব, শৈল, ধবজ, তোরণ, মত্স্ত, 

স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃস্ত, শঙ্খ, ছত্র এবং পদ্ম এই সকল চিন্ক 

যে নারীর কর বা পদতলে থাকে, তাহারা সৌভাগাবতী হয়, 
সুতরাং এতাদৃশী কুমারী বিবাহপক্ষে প্রশস্তা । 

যে কুমারীর হস্তের মণিবন্ধ ঈষৎ নিগুঢ়, যাহার পাণতল 
তরুণ পঞ্মগর্ডছবি, এবং যাহার করা্ুলি ও তত পর্বসকল সুষ্স 
অথচ বিকৃঈট, যাহার করতল নাতিনিয় ও নাতি উন্নত, অথট 

উত্রপ্ রেখাদ্বারা অস্কিত, তাদৃশ রমণীই উৎকষ্টা, 
অতএব বিবাহ] | 

যেস্ীর পাণিতলে মণি 'ম্ধোখিত রেখা ক্রমশঃ মধ্যমান্ধুলি 

পধ্যন্ত প্রশ্থত হয়, কিন্বা চরণতলে উদ্ধাবেখ! বিষ্কমান খাকে, 

তাদৃশ রমণী শ্রেষ্ঠা। অস্কুষ্ঠের মূলদেশে যত গুলি রেখা থাকে, 

ততগুলি সন্তান হয়। তন্মপ্যে যতগুলি রেখা স্কণ ততগুলি 

পুর এবং যত গুলি থক ততগু|ল কন্ঠা ইয় এবং এ বেখার মণো 
যতগুলি ব্রেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ততগুলি সন্তান দাথাযুক্ধ এবং 

যত সংখ্যক রেখা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ততগুলি অল্লায়ুফ সন্তান হয়। 

কন্তার এই সকল শুভলক্ষণাদি দেখিয়া |ববাহ ভর করা 

সর্বতে[ভাবে বিধেয়। 

এইক্ষণ কন্তার অশুভ লক্ষণাদির বিষয় আ্।চন! করিয়া 

দেখা যাউক | যে রমণীর গমনখ্ালে চবণেব 

কনিষ্ঠিকা বা অনামিকা অঙ্তুল নুত্তিকা স্পর্শ 

করে না, অথবা প্রদেশিনী অন্ুপি পদাশ্থ্ষ্ঠকে অঠিক্রম করিয়া 

লম্বমান হয়, এতাদূশী নারী অতি ছুলক্ষণা, স্থুতপাং অবিবাস্থা, 

এই প্রকার নারী বিবাহ করিলে দুঃখের অবধি থাকে না। 

যাহার পিক অর্থাৎ জান্থুর শিল্পভাগ উদ্বদ্ধ, জঙ্ঘাদ্ধয় 

শিরাল, লোমশ ও অত্যন্ত মাংসবিশিষ্ট, গুহাস্কান বামাবর্ত, নির* 

ও অল্প এবং যাহার উদর কুগ্তের হ্ঠায়, এইরূপ কুমানী ছুূর্লক্ষণা, 

স্থতরাং অবিবাহা! । জ্রীলেকের গীবাদেশ হৃস্ম চহলে দারিদ্র, 

দীর্ঘ হইলে কুলক্ষণ এবং অত্যন্ত স্কুল হলে গ্রচণ্ডা হয়। 

নেব্রদ্বয় কেকর, পিঙ্গলবর্ণ, অথচ চঞ্চল এবং সামান্য হাস্তুকালে 9 . 

গগুদ্বয়ে কৃপ হয়, তবে উহ নাবীর্দিগের পক্ষে দুলপ্ষণ। * * 
নারীদিগের ললাটদেশ এ্রকুষ্টরূপ লম্বমান হইলে দেবব নাশ, 

উদর লম্ঘমানে শ্বশুরনাশ, ধাবং শ্ফিক (পাছা, লম্বমান হইলে স্বামী 

বিনাশ হয়। সুতরাং এই সকলও ছুণক্ষণ। যে রমণী অত্যন্ত 

লম্বা এবং তাহার অধোদেশে লোমচয় দ্বারা আন্ত হয়ু,, এবং 

যাহার স্তনদ্বয় রোমযুক্ত, মলিন ও তীক্ষ এবং কর্ণদ্ঘ় বিষম, 

অবিবাহা। নারী 



বিবাহ 
হু পিস পপ ও পলা 

ধাহার দন্তাবগী স্কুল, ভয়ঙ্কর ও কৃষ্চবর্ণ মাংলবিশিষ্ট। এই সকল 

লক্ষণযুক্তা নারী ছুর্ভাগ্যবতী হয়, সুতরাং এরূপ লক্ষণাক্রান্তা নারী 

(বধাত কর! (বধেয়! নহে। রমণার করযুগল যদি রাক্ষসের ন্যায়, 

অথবা! শুষ্ক, পিরাল ও বিষম, কিংবা বৃক, কাক, কন্ক, সর্প ও 

উলুকের চিহ্যুক্ত হয়, যাহার অধরদেশ সমুন্নত এবং কেশাগ্র 

কক্ষ, এই সকলই না'রীদিগের ছুলক্ষণ। 

নারীদিগের শুভাণ্ুভ লক্ষণ স্থির করিতে হইলে নিয়লিখিত 

স্থানগুলি বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখা আনস্তক। প্রথম 

চবণযুগল ও গুলফদ্বা, দ্বিতীয় জজ্ঘ! ও জান্ন, তৃতীয় গুহস্থান 

চতর্থ নাতি ও কটিদেশ, পঞ্চম উদর, যঙ্ঠ হ্বদয় 9 সন, সপ্রম 

বদ্ধ ও জক্রু, অষ্টম ওষ্ঠ ও গ্রীবা, নবম নয়নযুগল ও ভ্থয় এবং 

দশম শিরোদেশ। এই সকল স্থানের শুভাশুভ লক্ষণ বিশেষরূপে 

স্থির করিয়৷ কণ্ঠা গ্রহণ কর!| সর্বতোভাবে বিদেষ | 

( বৃহৎসংহিতা ৭ অধ্যায় ) 

চলিত যে প্রবাদ আছে খড়মপেয়ে, চিরুণদাতী, বেড়াল- 

চৌকো প্রতি কন্তা কখন বিবাহ করিবে না। এই সকল 

লক্ষণের প্রত্যেকের শান্ত্রমূলকতা বিগ্কমান আছে। 

সামুদ্রিকেও হাব শুভাশুত লক্ষণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে 

তাভা এইস্থলে লিখিত হইল 

প্মন্তাঃ পা্তলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা । 

ভবেদখগুভোগ। চ ঝ মব্যমান্ুলিসঙ্গতা ॥ 

উন্নতো মাংসলোহঙুষ্টো বর্ত।লোইতুলভোগদঃ। 

বক্রো হৃন্বশ্চ চিপিটঃ স্থখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ ॥” ( সামুদ্রিক) 

ঘে রমণীব পাদতলে রেখা থাকে, সে রমণী রাজমহিষী এবং 

ধাহার মধ্যমান্ুলি অন্ত অঙ্থুলির সহিত মিলিত থাকে, তাহার 

চিরদিন স্থুথে যায়। যাহার অস্ুষ্ঠ বর্ত,লাকার ও মাংসল, এবং 

গ্র্জাগ উন্নত, তাহার নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হয়। 

যে নারীর অন্ুষ্ঠ বক্র, হুস্ব ও চিপিট অর্থাৎ চ্যাপটা হয়, 

তাহাব বহুবিধ দুঃখ হয়। যাহার অঙ্গুলী দীর্ঘ, সেই রমুণী 

কূলটা, অঙ্গুলি রশ হইলে নির্ধন, অঙ্ধুলী খর্ব হইলে পরমায়ু 

ন্প, অঙ্গুলি ভগ্রবৎ হইলে ভগ্রাবস্থায় অবস্থিতি করে। যে ্ীর 

অঙ্গুলি সকল গায় গায় সংলগ্ন হইয়া উঠিয়ে, সে কামিনী বহু 

পতি বিনাশ কবিয়! পরের কিস্করী হইয়৷ থাকে। 

ষে নারীর চরণের নখ সমুদয় ল্িগ্চ, সমুক্পত, ভাঁঅবর্ণ, গোলা- 

কার ও সুৃশ্ত এবং যাহার পদতলের পৃষ্টাদশ উন্নত, তাহার 

নাঁনাগ্রকার স্ুখলাভ হয়। যেল্মারীর পার্চিদেশ সমান, সেই 

নারী সুলক্ষণা, যাহার পাধিদেশ পৃ, সে নারী ছর্ভাগা, যাহার 

পাধিমদেশ উন্নত সে কুলটা, ও যাহার পাঞ্জিদেশ দীর্ঘ সেই নারী 

ছুঃখভাগিনী হয়। যাহার অজ্যায় রোমহীন, সমান, লি, 
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বর্ত,ল, ক্রমন্থল্ু স্ুমনোহর ও শিরারহিত সেই নারী বাভ্চিষী 

হয়, যাহার জানুদ্ধয় মাংদল ও গোল দেই রমণী সৌভাগ্যবতী এবং 

জামুদেশে মাংস নাই, ও যাহার জানুদেশ শ্লথ সেই রমণী দরিদ্রা 

ও দুশ্চারিণী হয়। যে নারীর উরুমুগল শিরাণহিত, করিকর- 

সদৃশ নুগঠন, ঘন, মস্থণ, স্ুগোল ও রোমরহিত, সেই নারী 

সৌভাগ্যবতী হয়। নারীদিগের কটিদেশের পরিধি যদি এক হস্ত 

এবং নিতম্ব সমুন্নত ও মন্ছণ হয়, নিতম্ব যদি উন্নত, মাংসল ও 

স্থল হয়, তাহা হইলে নানাবিধ স্ুখাসীভাগ্য হইয়া থাকে। 

ইহার বিপরীত হইলে দুঃখ দারিদ্র্য হয়। নাতি গম্ভীর ও দক্ষিণা 

বর্ত হইলে পভ এবং বামাবর্ত ও উত্বান অর্থাৎ অগভীর ও ব্যক্ত- 

গ্রন্থি (নাতি উচু হইয়া থাকা ) হইলে অণ্ুত, উদনের চম্ মৃদু, 

কুশ ও শিরারহিত হইলে শুভ, জঠর কুস্তাকার ও মুদদ সদৃশ 

হইলে অণ্ভ হইয়া থাকে । যাহার হদয়ে লোগ নাই, বক্ষস্থল 

নিয় নহে, ও সমতল, সেই রমণী বশ্বর্যশালিনী ও পতির 

প্রেমাম্পদ্দ হয়। বে নারীর অন্ধুষ্টের অগ্রভাগ পন্মমুকুল সদৃশ 

ক্ষীণাগ্র, পানিতল মৃদু, রক্তবর্ণ, ছিদ্ররহিত, অল্পবেখাধুক্ত, প্রশস্ত 

রেখাস্িত ও মধ্যভাগে উন্নত, সেই রমণী সৌভাগ্যবতী হয়। 

নারীদিগের করতলে বনু রেখা থাকিলে বিধবা, যদি নির্দিষ্ট 

রেখা না থাকে, তাহা হইলে দরিদ্রা এবং পিরাধুক্তা হইলে 

ভিক্ষুকী হইয়া! থাকে। যে নারীর ফরতলে দাক্ষণাবর্ত মণ্ডল, 

এবং যাহার করতলে মধ্স্ত, স্বত্তিক, পদ্মা, শঙ্খ, ছত্র, কমঠ, 

চাঁমর, অঙ্কুশ, চাপ বা শকট চিহ্ন থাকে, সেই নারী সুখ- 

সৌভাগ্যব্তী হয়। যে রমণীর গমনকালে ভূমি কীপিতে 

থাকে এবং যে অতিশয় লোমধুক্তা তাদূশী কন্তা বিবাহ করিতে 

নাই । যে নারীর হস্ত বা পদে মস্ব, গজ, বন্বতরু, যুপ, 

বাণ, যব, তোমর, ধবজ, চামর, মালা, ক্ষুত্র পৰ্কাত, কর্ণষণ, 

বেদিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, সপ্তিক, চতুষ্পথ, সর্পফণা, 

বাচী, রথ ও অস্কুশ প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সেই নারী 

সুলক্ষণা হ্য়। 
গমনকালে যে স্ত্রী চরণের কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকা! অস্ুলি 

মৃত্তিকা স্পৃষ্ট হয় না, তাদৃশী কন্ঠা অতি ঢুলক্ষণা, এই কন্তা 

বিবাহ করিলে নানাবিধ ছুইগ হইয়া গাকে। ইহা ভিন্ন 

সামুত্রিকে জারও নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

সাধারণতঃ পূর্বোক্ত যে সকল নুণক্ষণ ও ছুলক্ষণের কথা 

বলা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে পৰীক্ষা করিয়া কন্তা স্থির 

করিতে হইবে। উক্তরূপে কন্তানিরূপণ করিয়া বিবাহ করিলে 

নানাবিধ সুথসমৃদ্ধি হইয়া থাকে । ছু্লক্ষণা কন্তা বিবাহ করিলে 

পদে পদে অনিষ্ট হয়, এই জন্ত বিশেষ মত্ত নহকারে অনেকে 

কন্তার লক্ষণালক্ষণ দেখিয়৷ থাকেন । 



বিবাহ 

বিবাহের নিষেধ ছু প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা!-_ 

“নোদ্হেৎ কপিলাং কন্তাংঃ কপিল কন্ঠাঁ বিবাহ করিবে না, 
আর “ন সগোত্রাং ন সপ্রবরাং সগোত্রা, সমান প্রবরা প্রভৃতি 

কন্ঠাকেও বিবাহ করিবে না । পুর্বে যে শুভাস্তত লক্ষণ সগোত্রা 

প্রভৃতির বিবাছেও নিষেধ বলিয়াছি, তাহার বিষয় শ্মার্ত রঘু- 
নন্দন যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা! একটু সংক্ষিপ্তভাবে 

আলোচন! করা যাউক । 

কপিলাদি কন্ঠার বিবাহ যে শাস্পে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা! 

ৃষ্টার্থক, অর্থাৎ এ নিষিদ্ধা কন্যা বিবাহে ভাধ্যাত্বসম্পা্দক 

জ্ঞানের কোন বাধা হইবে না। কিস্ত ্ণাহার অশুভ চিন্না্দির 

জন্য ইহজীবনে নানা প্রকার অশ্তুত হইবে) শ্রী জন্ই এ বিবাহ 

নিষিদ্ধ। হর স্ত্রীগ্রহণ জন্ত কোনরূপ পাতিত্যার্দি হইবে না। 

এখন ও্রত্ত্রী ধর্মপত্বী হইবে, স্থৃতরাং তাহার সহিত ধর্শমীচরণে 

কোন বাধা হইবে না। 

দগৃহস্থো বিনীতবেশোহক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ শ্বাস 

'অসমানার্ষেয়ীমস্প ই্টমৈথুনামবরবযস্কাং সদৃশীং ভাধ্যাং বিন্দেত 

ইতি, ন সমান প্রবরাং ভার্ধ্যাং বিন্দেতেতি ঠবিষুলুত্রাদৌ নএঞঃ 

পর্য্মদানপরতা বৈপবিষয়কত্বাৎ পর্ববণি খবত্বভিগমনবৎ” (উদ্বাহতত্ব) 

বিনীত বেশধাবী, আক্রোধী এবং হষশৃন্য গৃহস্থ গুরুর 

অনুমতি লইয়! সমাবস্তনন্নান করিয়া অসমানপ্র বরা, অপ্পৃষ্ট 

মৈথুনা, আপন অপেক্ষা ন্যুনব়স্কা ও সর্বতোভাবে অনুবপ 

তার্ধ্য গ্রহণ করিবে । অসমানার্ষেয়ী ইত্যাদি বাক্য বিচার 

করিয়া ক্মার্ত দেখাইবাছেন যে, অসমানপ্রবরাকে বিবাহ করিবে 

ও সমান প্রবরাকে বিবাহ করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা 

করেন যে, এইস্থলে নিষেদ অর্থাৎ নঞ্ের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় 

হওয়ায় প্র নঞ, বা নিষেধ প্রসজ্যগরতিযেধ হইয়াছে স্থির করিতে 

হইবে। সুতরাং উহাদ্বারা সমানগোত্রপ্রবরা শ্ীকে বিবাহ 

করিবে না, এই নিষেধমাত্রই বুঝ! উচিত। সেই সঙ্গে আবার 

সমানগোত্রপ্রবরভিন্া অর্থাৎ দদমানগোত্র প্রবরাকে বিবাহ 

করিবে, ইত্যাদি বাক্য বোধ হওয়! বিধেয় নহে। 

'অসমানগোক্রপ্রবরাকে বিবাহ করিবে' এবং “সমানগো ঘর 

প্রবরাকে বিবাহ করিবে না” বিবাহবিষয়ে এই যে ছুইটা বিধি 

আছে, এই ছুইটী বিধিবাক্যের পরস্পর সামপরস্ত রক্ষা কিরূপে 

*হয়? স্মার্ত ভট্টাচার্য ইহার উত্তরে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন 

যে, বিবাহাদি কতকগুলি কার্ধ্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ হইয়া থাকে, 

যথা বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত। বৈধ-_ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে 

সকলেরই কর্তব্য । রাগপ্রাপ্ত-নিজের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ 

আপনার ইচ্ছা হইলে যে কাধ্যটা করা হয়, আর ইচ্ছা না 

হইলে ধাঁহা কর! হয় না, তাহাই রাগপ্রাপ্ত। 

সুাাা 
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আবার নিষেধও ছুইপ্রকার পযুাদাস ও প্রসঙ্য প্রতষেধ। 
পযুদাস_যে নিষেধদ্ধারা কোন এক বস্ব কেবল নিষেধই 

বুঝায় এমন নহে, এ নিষেধের সঙ্গে তদ্বিপরীত বিধিরও বোধ 

হইয়া থাকে । যেমন সমানগো রাকে বিবাহ করিবে না, এইরূপ 

নিষেধের সহিত যদি সগোত্রতিম্নাকেই বিবাহ করিবে, এইরূপ 

অর্থ বুঝায়, তাহ! হইলে এ নিষেধের নাম পয্ঠাদাস হইবে। 
প্রসজ্যপ্রতিষেধ_যে লে নঞ. বা নিষেধ দ্বাবা কোন এক 

বস্তব নিষেধ ভিন্ন আর অপর কোন অর্থের বোধ ভয় না, 

তথাবিধ নিষেধ প্রসজাপ্রতিষেধ ; যেমন অষ্টমীতে নাবিকেল 

ভোজন করিবে না, এই স্থলে কেবলমাত্র নারিকেল ভোজন 

মাত্রই নিষিদ্ধ, অন্ত আর কোন মর্থেব গ্রতীতি ন। হইয়া কেবল 

নিষেধই বুঝাইাবে। 
অসমানাধেয়ী ভার্্যালাভ কবিবে অর্থাৎ ভিন্নগোত্রা 

ভিন্নপ্রবরা কন্ঠাকে ভাম্যাপে গ্রহণ কবিবে। 

পথুর্দাঁস হওয়ায় উহাদ্রাবা কেবল মে তন্ন গোত্রাদি ক21কে 
ভার্যযাবপে লাভ করিবে, এই 'অর্থেব বোর হইতেছে তাহা 

নহে, সেই সঞ্গে সগোত্রা ও সমানপ্রববা কন্তাকে ভাষ্যারূপে 

গ্রহণ করিবে না, এই অর্থ9 গ্রতীত হইতেছে; সুতরাং এই 

নিষেধ পরূণদাস হইয়াছে । 

শাঙ্সে বৈণ ও রাগপ্রাপ্প এই উভয়বিধ বিবাহই কীর্ডিত 

হইয়াছে । বর্ণাশমীদিগের কনক গুলি কার্য বৈধ অর্থাৎ শাঙে 

বিহিত হইয়াছে বলিয়াই সেইগুলির অনুষ্ঠান করিতে হয়, 

যেমন সন্ধাবন্দনার্দি। আব কতকগুলি কাধ্য আছে বাগপ্রাপ। 

অর্থাৎ ইচ্ছারীন, ইচ্ছা হইলেই কবা হয়, না হইলে হয় না, 

যেমন ভোজনার্দি। আব কতকগুপি কার্য আছে বৈণ ও 

রাগপ্রাপ্ধ এই উভয় ; যথা বিবাহ। কেননা সস্তোগেচ্ছার 

প্রাবলানিবন্ধন পুরুষমাত্রেবই কোন একটা স্্ীকে চিরদিনের 

জন্য নিজের করিবার ইচ্ছ। স্বাভাবিক, কাজেই ইহাকে রাগপ্রাপ্ত 

বলা থায়, কিন্ত রাগপ্রাপ্ত হইলেই 'আমবা দেখিতে পাই) 

আঁমাদের ইচ্ছা মত যখন হখন যে সে স্ীকে আনিয়া চির- 

দিনের জন্য নিজস্ব করিয়া রাখিলেই শাস্মসিদ্ধ বিবাহ হইবে না, 

স্ুতবাং বিবাহ বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়ই | 

বিবাহের যখন বৈধভাব গ্রহণ শুরা যাইবে, তখন এ 

নিষেধকে পথু্দাদ না বলিলে চলিবে না, কারণ শাস্ত্রে সিএ 

গোত্রপ্রবরার সহিত বিবাহের নিষেধ করিয়া অসমানগোত্রার 

সহিত বিবাহের বিধান ' করায় নিষেধের পুুদাসতাই 

প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । বিবার রাগ প্রাপ্রভাব গ্রহণ করিলে 

 নিষেধকে গ্রসজ্যপ্রাতিষের বলেতে্ তইঠিব, কারণ যখন 

বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করার 

রর 
চর 

এইছ্বালে নঞ 



এজ 

ববাহ 
২ ক উ বি ক জি ৬ পাজি সি পপর শি শি 

প্রসক্তি হইতেছে, নমানগোরা ও সমান প্রবর! ত দুরের কথা। 
তন্মধ্যে সমানগোত্রা সমান গ্রবরাধির সহিত বিবাহের নিন্দা ও 

প্রায়শ্চিন্তযোগ্যতা গ্রতিপাদন করায় তথাবিধ [বিবাহ একেবারেই 

করিবে না, এইরূপ নিষেধমত্রেরই বোধ হইতেছে; স্থতরাং 

এই হিসাবে এসন্গ্রতিষেধও বলা যাইতে পারে। এই নিষেধ 

এইরূপে পযুযদাস ও প্রসঙ্য প্রতিষেধ এই উভয়নূপ বপিলেও 

কোন অসামঞ্জন্ত হয় না। 

ভার্ধাত্বসম্পাদক জ্ঞানের নাম বিবাহ, পৃর্বেব ইহা বিবাহ- 

লক্ষণে অভিহিত হইয়াছে। বিষুসুথাদিস্থিত নিষেধের পর্যুদাস 

এবং গ্রসজ্য প্রতিষেধ এই উভয়বিধ ধর্মমপরত্ব হেতুই ভাধ্যা 

শব্টী ক্্রীমান্রের বাচক নহে, কিন্তু যথাবিধি সংস্কৃতা স্ত্রী, অর্থ।ৎ 

যেরূপ যুপ শবের অর্থ কেবল প্র্রস্তত কাষ্ঠবিশেষ নহে, কিন্ত 

বৈদিক মঞ্ছের দ্বারা সংস্কৃত কাষ্টবিশেষ, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত 

অন্গপ্রত্যঙ্গের সহিত বিহিত সংস্কাবসম্পন্ন স্ত্রীবিশেষ, স্ত্রীমাত্র 

নহে । বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, 

'সগানগ্রাবরাকে ভার্যাৰপে লাভ করিবে না, এই বাক্যের 

পযুণদাস বর্মপরত্ব হেতু সগোত্রভিন্নাতেই ষে শান্ত্রোক্ত ভাধ্যাতব- 

দন্ষের প্রবৃত্তি হয়, ইহাই জানা যাইতেছে এবং প্রসপ্য- 

ধর্মুপরত্ব নিবন্ধন যথাবিধি বিবাহের পবও শান্জে যাহার্দিগকে 

পরিত্যাগপূর্ববক বিবাহকর্তার প্রায়শ্চিত্বের বিধান করায় যাহা- 
দিগের সহিত বিবাহ ছুরদৃষ্টের উত্পাদক, সুতরাং নিষিদ্ধ বলিয়! 

প্রতীত হইতেছে, সেই সপিগুকন্তা এবং সমান প্রবরাদি কন্যাতে 

যথানিয়মে নিবাহের পরও ভার্ধাদ্বপন্থের নিষেধ করা হইয়াছে। 

সমান পবরাঁদি ভিন্নাতেই নৈপ,বপাহের পর বৈধভার্্যাত্ব হয় 

এবং সমানপ্রববাদ কন্যাতে সম্পূর্ণ বৈধবিবাহের পরও 

একেবারেই ভার্ষ্যাত্ব হয় না, ইহাই জানা যাইতেছে । সমান- 

প্রবরাদি কন্তাতে ভাধ্যাত্ব হয় না বলিয়াই তাদৃশ কন্তাকে 

বিবাহ করিলে পরিবেদন দোৰও হয় না এবং এর ভাধ্যাকে লইয়া 

সহধরন্মচরণের ফলও হয় না। 

এইক্ষণ অসপিগ্ডা ও অসগোর। কন্তাদির বিষয় আলোচিন। 

করিয়া দেখা যাউক। 

“ মগগোত্রা চ যা মাতুরসগোত্র। চ যা পিতুঃ। 

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥” (€ উদ্বাহতত্ব ) 

যে বন্তা মাতার অসপিগ্ড অর্থাৎ সপিগ্ড নহে এবং পিতার 

'অসগোত্র!, তাদশী কন্তাই দ্বিজাতিদিগের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে 

প্রশস্ত । মাতার অসপিও্া। এবং পিতার অসগোত্র। এই দুইটা 

বুঝিতে হইলে দপিগ্ড ও সগোত্র এই ছুইটী কথা আগে 

বুঝিতে হইবে। 
সাপিগ্য যথ'-.. 

(বিবাহ 
তিন 2০ শিট পিপাসা পপ পা পপ েস্প 

“লেপত্জশ্ততুথাস্াঃ পিত্রাস্তাঃ পিগভাগিনঃ। 

পিওদ? সপ্মস্তেষাং সাপিগ্যং সাপ্তডপৌরুষম্ ॥” 

অসপিওডা চ যা মাতুরিতি চকারাৎ মাতুরসগোত্রা চ সগোত্রাং 

মাতুরপ্যেকে নেচ্ছত্যুদ্ধাহকর্মণি। ইতি ব্যামোকে£, অসগোত্রা- 

চেতি চকারাৎ পিতুরসপিণ্ড চ। বিষুপুরাণে পিতৃপক্ষে সপ্তুমী- 

নিষেধাৎ যথা- 

"সপ্রমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্। 

উদ্হেত ছ্বিজে ভার্ধযাং হ্যায়েন বিধিনা নৃপ ॥৮ 

পিতৃপক্ষাৎ পিতৃতঃ পিতৃবদ্ধুতশ্চ, মাতৃপক্ষাৎ মাতৃতো মাতৃ- 

বন্ধুতশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং পরিস্ৃত্যেতি শেষঃ' (উদ্বাহতত্ব ) 

অসপিগ্ডা কন্ঠার উল্লেখ আছে, অসপিগ্ার অর্থ-- সাপি্ডা- 

স্দ্ধরহিত, চতুর্থ-- অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে উদ্ধীতন তিন 
পুরুষকে লেপভাজ, বলে, লেপভাজ, তিন জন যথা-বৃদ্ধ- 
প্রপিতামহ, অতিবুদ্ধ গ্রপিত্তামহ, অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন 

জন এবং পিতা আদি পিগুভাগী তিন জন, পিতা, পিতামহ ৪ 

প্রপিতামহ এই ছয় জন এবং ইহাদের পিওদাতা ( শ্রাদ্ধকর্ভ| বা 

পুত্র) এই সাঁতটী পুকষকে লইয় সাপিগ্য হয়। 
সপিগু। শব্দের অর্থ--যাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা 

সম্বন্ধে পিগুঘটিত মন্বদ্ধ বর্তমান, পিতা, পিতামহ এবং (প্রপিতামহ 

এই তিন জন সাক্ষাৎ সন্ধে পিগড প্রাপু হন, তদৃদ্ধে বৃদ্ধ 
গ্রপিতামহ হইতে উদ্ধতন তিন পুরুষ (পণ গ্রাপ্ত হন না। পিও 

মাথিবার সময় হাতে যে লেপ থকে, তাহারা কেবল তাহাই পান, 

সতরাং ইহাদেব সাক্ষাৎসব্বদ্ধে পিগপ্রাপ্ডি হয় না, পরম্পরায় হয। 

শ্াদ্ধকর্তার পিণ্ডের সহিত দাতৃত্ব সম্বন্ধ. অতএব শ্রাদ্ধকর্তী ও 

তাহ।র উদ্ধতন ৬ পুকষ পরস্পর সপিণ্ড। এই ৭ জন এবং 

ইহাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের থে 

সম্বদ্ধ, তাহাই সাপিগ্য সম্বন্ধ । বরের মাতার সহিত যে কন্তার 

তাৃশ সম্বন্ধ নাই সেই কন্তা দাভার অসপিপ্তা, এবং পিতার 
সহিত তাদৃশ সন্বন্ধশূন্ত কন্ত পিতার অসপিগ্া। "অসপিও্ড চ” 

এই "চ” শবে কেহ কেহ বলেন যে, উহার দ্বারা মাতার অস- 

গোত্রা বুঝিতে হইবে, মাতার এক গোত্রোৎপনা! কন্া বিবাহ 
বিষয়ে নিষিদ্ধা। এই মত সর্ধবাদিসম্মত নহে। 

সগোন্র-_সগোত্া বলিলে এক গোত্রোৎপন্না বুঝায় । পিতার 

অসগোত্র। পিতার সহিত এক গোত্রে উৎপন্ন নয়, এইরূপ ক্ঠ| ই 

বিবাহা, 'অঙলগোত্র| চ* এই চকার শবের দ্বারা পিতার অসপিগ্য 

কন্তাও ষে বর্জনীয় তাহাও বুঝিতে হইবে, যে হেতু পিতৃপক্ষে 
সপ্রমী কন্ঠার সহিত বিবাহের নিষেধ করা হইয়াছে, পিতৃপক্গ 
হইতে সপ্তমী কন্তা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্তা পরিত্যাগ 

করিয়৷ ধর্মশাস্ত্রান্থুসারে বিবাহ করিতে হইবে। পিডৃপক্ষ ও 



শশী শশা শিপ 

মাতৃপক্ষ হইতে বলায় পিতা! বা পিতৃবন্ধু এবং মাতা! বা! মাতৃবন্ধ 
এই উভয়কুল হইতে সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্ঠা পরিত্যাগ করিয়া 
(বিঝাহ কবিতে হইবে। 

পিতৃবন্ধু ও মাতবন্ধু হইতে এবং পিতা ও মাত! হইতে যথা- 
ক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষ পর্যস্ত বিবাহ করিবে না,সগোত্রা এবং 
সমানপ্রবরাও অবিবাহা। এইরূপ বিবাহ হইলে তাহার৷ 
সন্থানসন্ততির নহিত পতিত এবং শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হয়। 

বন্ছু-- পিতার পিস্তুত ভাই, পিতার মাসতুত ভাই, এবং 

পিতার মামাত ভাই, ইহারা সকলে পিতৃবদ্ধু, মাতার মাসতুত 
ভাই, পিলতুত ভাই ও মামাত ভাই মাতৃবন্ধু, পিতামহের ভগিনীর 
পুত্র, পিতামহীর ভগিনীর পুর ও পিতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইহারা 

[পতৃবন্ধু এবং মাতামহীর ভগিনার পু, মাতামহের ভগিনীর 

পু, এবং মাতামহীর ভ্রাতুপ্পুর, ইহারা মাতৃবন্ধু। এইকপ পিতৃ 
মাড়ুবন্ধু বাদ দিয়া কন্া। নিরূপণ করিয়| বিবাহ করিতে হইবে। 

পিতুঃ পিতুই স্বস্থুঃ পুঞঃ পিতুমাতুঃ স্বস্থং সুতাঃ। 

পিতুমণতুণপুঞাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ |পতিবাদ্ধবাঃ ॥ 
মাতুম্ণতুঃ স্ব্রঃ পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃ স্বন্থঃ সুতাঃ। 

মাতুর্মাতুলপুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়া মাহবান্ধবাঃ ॥ 

তেন পিতামহভগিনীপুর্ঃ পিতামহীভগিনীপুত্রঃ পিতা 

মহীভ্রাত্পুত্রশ্চেতি এয়ঃ পিত্ৃবান্ষবাঃ। তথা মাতামহীভগিনী- 

পুত্রে। মাতামহভগিনীপুত্। মাতামহীভ্রাতপু ত্রশ্চেতি অয়ো মাত 

বান্ধব ভবস্তি |” ( উদ্বাহতন্ত) 
পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্তা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমা 

কন্ঠা অবিবাহ্া!, কিন্ত কাহারও কাহার মতে পিহপক্ষ হইতে 

পঞ্চমী এবং মাতৃপক্ষ হইতে তৃতীয়! কন্তা বাদ দিয়! বিবাহ হইতে 

পারে, এই মত পর্ববাদিসম্মত নহে। 

সগোত্র॥দ কন্ঠাবিবাহে প্রায়শ্চত্--সগোথাদি যে অবিবাহা! 

কনার কথা গা হইয়াছে, এ অবিবাহা। কণ্া বিবাহ কাঁধলে 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শাস্ত্রে বৌধ।য়ণ বচনে লিখিত আছে 

যে, বদ অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ সগোত্রা কন্তার পাণিগ্রহণ 

করে, তাহা হহলে তাহাকে মাতার মত পোষণ করিবে, 

পিদ্তুত ভাগনী, মাসতুত ভগিনী, মামাত ভগিনী, মাতামহ 

এবং সমানগ্রবরা কন্তাকে বিবাহ করিলে চাঞ্রায়ণ 

ব্রাচরণ করিবে এবং পরিণীতা কন্ঠাকে স্বতদ্বতাবে রাখিয়া 

তাহাকে ভরণ পোষণ করিবে। যাদ কেহ সমানগোত্রা 

এবং সমান প্রবরা কন্তাকে (বিবাহ করিয়া তাহাতে গমন এবং 

সন্তানোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই সন্তান চণগ্ডালসদূশ এবং 

বিবাহকর্ত! ব্রাঙ্মণ্যহীন হইয়। থাকে। 

প্রায়শ্টিতুবিবেককার ইত্যাদি দোষশ্রুতিতে মীমাংসা! কবি- 

যগোতা 

শি শি শি শিপ সসসসকসজনজল শু 

সপ স্পা পপি শীস্াশী শী শী 

বিবাহ 

য়াছেন) যথা- শাস্ত্রে পুর্ধে যে অবিবাহা কণ্ঠার কথ! বলা 
হইয়াছে, এ অবিবাহা। কন্ঠা বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত করিতে 
হইবে। চান্দায়ণ দ্বারাই এ পাপের নাশ হইবে। চাল্জ্রায়ণ 
করিয়া পরিণীতা ভাধ্যাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া তাহাকে ভরণ 
পোষণ করিতে হইবে ।* 

মাতৃনায়ী কন্া বিবাহ করিতে নাই, যদি কোন কন্ঠা মাতাঃ 
গুপ্ত অথাৎ বাশ্যাশিত নাম এবং প্রকাশিত নামেব সহিত এক 

নাম হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাতৃনায়ী কন্তা কহে। প্রা? 
বশতঃ এইরূপ বন্ঠা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 
প্রায়শ্চিন্ত কিয়া এ কণ্ঠাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাব 

সহিত দম্পতীর যোগা ব্যবহার করিবে না! । 

[বিষাহে পরিপেদন দোষ-_ জোষ্ঠভ্রাত1| বিবাহ হইবার পুর্ব কনিষ 

ত্রাহান ঘর্দি বিবাহ হয়, তাহা হইলে পরিবেদন দোষ হয়, 
এ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাঁববেত্তা নামে এবং জোষ্টভ্রাতা। পরিবিক্ন এবং 

পরিণীতা কন্তা পরিবেদনীয়া নামে অভিঠিতা ৬য। ভদ্িনন কন্তা 

দাতা পরিদায়ী ও পুবোহিত পরিকর্তী নামে আখ্যাত ঠয়। 

ইহারা সকলেই শাস্ত্রাহসারে পতিত হইয়া থ।কে। 

শাঙ্তে পরিবেদনদোষেব গ্রাতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়। জোষ্ঠ বদি দেশান্তরস্থিত, ক্লীব, একধৃষণ, বিমাতাগভসভূত, 

বেহ্যাসক্ক, পঠিত, শূর্রতুল্য, অতিরোগী, জড়, মুক, অন্ধ, খধিব, 

কুক, বামন, কুগক (অতিশয় অলস ), অতিশয় বুদ্ধ, অভার্ধ্য 

( নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি 1, কৃষিকাধ্/পরায়ণ, বাজাসেবক, 

কুসীদাদি দ্বাবা ধনবদ্ধীনে তত্পর, যথেচ্ছাচাবী, দত্তকঝাপে 

অপরকে প্রদত্ত, উন্মত্ত এবং চৌর হয়, তাভা হইলে জোঠেব 

পুর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ কবিলেও পবিবেধনদোষ হয় না। 

ইহাদের মধ্যে কুলীদাদি ব্যাপাব দ্বারা ধনবন্ধীনে তৎপর, বাঙ- 
সেবক, কর্ষক এবং প্রবাসী এই চতবির জোটের জন্থ কনিষ্ঠ 

বিবাহাথ তরাশিত হইয়া তিনবত্মরকাল প্রতীক্ষা করি 

বেন। যদি গ্রবাসহ্থিত গোষ্টেব এক ব্ত্সরের মধ্যে কোন 

ধবাদ না পাঁওয়! যায়, তাহ] হইলে কনিষ্ঠ এ সময়ের পরে বিবাত 

* “সগোত্রাঞ্চেদ মঠ্ঠা উপধচ্ছন্মাতৃধদেনাং বিভয়াদ(ত। হুমস্ত: 

পিতৃঘস্থন্থতাং মাতৃঘস্থনু্াং মাতুলস্ুঠাং মাতৃনগোত্রং নমান।ধেয়।ং বিনা 

চান্দ্র র়ণং চরেদিতি। 

সমানগোত্রপ্রধরাং সমুদ্ধাহ্তো।পগম্য 5। 

তশ্ত।মুৎপা্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ]াদবহীয়ছে ॥ 

লগোত্র।সমান প্রবরাগ্রহ গমতিব।হাক্্রীমাত্রোপলক্ষণমিতি প্রায়শ্চিক্তবিবেক:। 

অতোইসধর্ণষিবাহেইপি চান্দ্রায়ণং। 

শচান্ত্রায়ণেন চৈকেন সর্ববপাপক্ষয়ে। ভবেহ। 

হত্যাপন্তন্ববচনাৎ।” ( উদ্বাহাতদ ) 



করিতে পারে, কিন্ত বিবাহের পর জোষ্ঠ ঘ্দি প্রত্যাগমন করে, 

তবে কনিষ্ঠ স্বকৃতদোষের শুদ্ধির নিমিত্ত পরিবেধন দোষের 

নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্তের পাদমাত্র আচরণ করিবে। 

ধর্ম বা অর্থ উপার্জনের জন্ত প্রবাসগত জ্যেষ্টের যদি বরাবর 

নিয়মিতরূপে সংবাদ পাওয়। যায়, তাহা হইলে উহার জন্য ১২ 

বংসরকাল প্রতীক্ষ। করা উচিত। কিন্তু উন্মত্ত, পতিত ও 

রাজবক্াদি রোগযুক্ত হইলে প্রতীক্ষা] করিতে হইবে না। 

কাহারও কাহারও মত যে, ৬ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া কনিষ্ঠের 

বিবাহ কর! বিধেয়। ৃ 

প্রায়শ্চিত্তবিবেককার মীমাংসা করিয়াছেন 5, ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্র এই চারিবর্ণ বিদ্যা ও অর্থ উপাজ্জনের জন্য 

বিদেশগত জ্োষ্ঠ ভ্রাতার উদ্দেশে ১২, ১০১৮ ও ৬ বৎসর যথা- 

ক্রমে প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ কবিবে। প্রতীক্ষা [ন১_ ত্রাহ্গণের 

১২ বৎসর ও ক্ষত্রিয় ১০ বৎসর, ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হহাবে। 

কিন্তু জ্যেষ্টভ্রাতা জীবিত থাঁিয়। যি স্বেচ্ছাক্রদে অগ্ল্যাধানাদি 

না করে, তাহা হইলে তাহার অন্থমতিক্রমে কাঁনষ্ঠ এ সকল 

কার্ধ্য করিতে পারিবে । ফলে, জোট্টা্দি বিবাহ না করে, এবং 

কনিষ্ঠকে স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে অনুমতি দেয়, তাহ! হইলে 

এই বিবাহ দোষাবহ হইবে না। কিন্ত এীজ্যেষ্ট যদি কনিষ্টের 

বিবাহের পর নিজে বিবাহ করে, তাহা হইলে দৌযাবহ হইবে। 

“জ্োষ্েইনিধিন্নে কনীয়ান্ নির্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি পরি- 

বিন্নো। জ্যে্ঃ পরিবেদনীয়া কন্যা, পবিপায়ী দাতা, পরিকর্তী 

বাজকাস্তে সর্কবে পতিত! ভবস্তি। 

দেশাস্তরস্থক্লীবৈকবুষণানসহোদর|ন্। 

বেশ্ঠাভিষ করপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ ॥ 

জড়মূকাদ্কবধিরকুজবামনকু্কান্। 

অতিবুদ্ধানভার্্যাংস্চ কুষিসন্তান্ হৃপস্ত 6 ॥ 

সনবৃদ্ধি গ্রসক্রাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথ!। 

কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দৃষ্যতি ॥ 

পনবাদ্ধ'ষিকং রাজসেবকং কর্ষকং তথা । 

প্রোধিতঞ্চ গ্রততীক্ষেত বর্ষভ্রয়মপি ত্বরন্ ॥ 

প্রোষিতং যগ্যশৃ্খানমন্দাদুর্ধং সমাচরেৎ ॥ 

দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি জ্যায়ান্ ধন্মীর্থয়োর্গতঃ | 

ন্যায্য: গ্রতীক্ষিতুং ভ্রাতা! শ্রয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

উন্মত্বঃ কিনিষী কুগ্ঠী পতিতঃ ক্লীব এব বা। 

রাজধক্া। মায়াবী চ ন্যা্যঃ স্তাৎ প্রতিবিক্ষিতুম্ ॥ 

এতেনৈতদবসীয়তে বি্াধশ্মার্থগতানাং ব্রান্ধণক্ষত্রিয়বৈশ্থ- 

শৃদ্রাণাং ক্রমশে। দ্বাদশদশাষ্টো৷ বড়বর্ধাণি ক্ষপণমিতি 

।প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ | 

[ ৭৫৬ ] 

জোত্ঠভ্রাতা ধা তিগ্ঠেদাধ।নং নৈব কারয়েৎ। 

অন্ুজ্ঞাতস্ত কুব্ব,ত শঙ্খস্ত বচনং যথা ॥ 

বশিষ্ঠঃ-_-অগ্রজোহন্ত যদানগ্রিরধিকার্যানুজঃ কথং  « 

অগ্রজানুমতঃ কুর্্যাদগ্লিহোত্রং যথাবিধি ॥ 

এতেন বিবাহস্তন্থমত্যাপি দোষায়েতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ1% ॥ 

( উদ্বাহতত্ব ) 
প্রায়শ্থিত্তবিবেককারের মতে--জ্ো্টের অনুমতি লইয়! 

কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে, তবে তাহা! দোষের হইবে। তিনি 

বলেন, যখন অগ্রজের অনুমতিক্রমে কনিষ্টের পক্ষে কেবল 

অগ্নিহোত্র গ্রহণেরই বিধান আছে, তখন কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্র মাত্রই 
করিতে পারিবে, কিন্তু বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে 

দোষাঁবহ হইবে। 

জ্ব্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হইলে যেমন কনিষ্ট ভ্রাতার বিবাহ 

নিষিদ্ধ, তদ্রুপ জ্যেষ্টা কন্যার বিবাহ না হইলে কনিষ্টা কন্তারও 

বিবাহ হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে. বিরূপা জ্যেষ্ঠ 

কন্তা অবিবাহিতা থাকিলে কনিষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ পৌষাবহ 

হইবে না। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, বিবাহের এই নিষেধকে 

গ্রসজ্য গ্রতিষেধ বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহা অপ্রাসঙ্গি- 
কেরই নিষেধ হওয়াতে সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক হইয়াছে । 

স্থতরাং এই নিষেধ পর্য/াদাস হইবে। ইহাতে এইরূপ তাৎপধ্য 

প্রতীত হইতেছে যে, জ্যোষ্ঠ। যদি বিরূপা না হয়, তাহ হইলে 

তাহার বিবাঁহেব পূর্ব্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে এ বিবাহ 
দৌষাবহ হইবে । 

কিন্তু শান্্নকারের অভিপ্রায়ামুসারে বিচার করিয়া দেখিলে 

বুঝা যায় যে, ইহ1 সম্পর্ণ দোষের হইবে । কারণ জ্যষ্ঠা কন্ঠা 

অবিবাহিতাবস্থায় বর্তমান থাকিতে কনিষ্তা কন্ঠার যদি বিখাহ 

হয়, তাহা হইলে এ কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিযু এবং তথাবিধ 

জ্যেষ্ঠা দিপিষু নামে অভিহিতা ভয় । আগ্রেদিদিযুকে যে বিবাহ 

করিবে, সে দ্বাদশরাত্র '্ষচ্ছ, পরাকব্রত আচারণ করা অপর 

একটী কন্তার পাণিগ্রহণ করিবে এবং এ অখ্েদধিষুকে 

জ্যেষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণ করিবে । আর দিধিষুর পাণিগ্রহণ- 

কারীও কৃচ্ছ, ও অতিরুচ্ছ, এই ছুইটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
সেই জ্যোষ্টাকে কনিষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণান্তে পুনরায় 

বিবাহ করিবে । রি 

কনিষ্ঠা কন্যাকে যে জ্ঞোষ্ঠার বরের হস্তে এবং জ্যেষ্ঠা কণ্ঠাকে 

যে কনিষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণ করিবার কথা বল! হইল, ইহা 

কেবল শাস্ত্রের মর্য্য দারক্ষার জন্য, উপভোগার্থ নহে। এী কন্যা 

কেহই উপভোগ করিতে পারিবে না এবং স্বতগ্ত্র ভাবে রাখিয়া 

অন্ন বস্ত্রাদি সবার! ভরণ পোষণ করিনে। ইহাই শাস্ত্রের অভিগ্রায়। 



সুতরাং জোষ্ঠা বিরূপাই হউক এবং স্থকূপাই হউক তাহার বিবাহ 
না হইলে কনিষ্ঠাব বিবাহ কিছুতেই হইবে না। 

* “জ্ঞো্টায়াং বিগ্ুমানায়াং কন্তায়ামূহাতেহনুজ| | 
সা চাগ্রেদিধিযুণ্জ য়া পূর্ববা চ দিধিষুঃ স্থৃতা ॥ 

প্রারশ্চিন্তমাহ বশিষ্ঠঃ_-অথাগ্রেদিধিযুপতিঃ কচ্ছং ছ্বাদশ- 
রাত্রং চিতা নির্বিশেৎ তাঞ্চেবোপযচ্ছেৎ দিধিযুপতিঃ কচ্ছতি- 
কচ্ছেণ চরিত্বা তন্মৈ দা পুননিবিশেদিতি অন্যামুদ্বহেৎ তাং 
কনিষ্টাং জ্যোষ্ঠায়া বরায় উপযচ্ছেৎ এবং জ্যেষ্ঠামপি কনিচীয়। 
বরায়। এতচ্চাপত্যর্থং শান্ত্রেণোক্তং নতু তয়োরপ্যতিগমঃ। 

পরিত্যক্তা চ সা পোষ্য! ভোজনাচ্ছাদনেন চ।* (উদ্বাহতব) 
জ্যেষ্টের বিবাহ না! হইলে কনেষ্েব বিবাহ হইতে পারে না। 

ধমজ স্থলে জ্যেষ্ঠ নিৰপণ এইরূপ) যমজের মধ্যে যেটা অগ্রে 

প্রহ্থত হয়, সেই জ্যেষ্ঠ । কিন্তু উহাদের মধ্যে কাহার জন্ম 

আগে হইয়াছে, এবং কাহার জন্ম পরে হইয়াছে ইহ। স্থির না 

হইলে প্রথমে মাতা যাহার মুখদর্শন করে, তাহাকেই গ্যেষ্ঠ 
বলিষা! ধরিয়া লইতে হইবে। 

বহিবর্ণেষু চারিত্র্যাদ্ যময়োঃ পূর্ববজন্মতঃ | 
যুস্ত জাতন্ত যময়োঃ পশ্স্তি প্রথমং মুখম্। 

সম্তানঃ পিতরশচৈৰ তশ্মিন্ জোষ্ঠং প্রতিঠিতম্ ॥" (উদ্বাহতব) 

একদিনে ছুই সহোদর বা ছুই সহোদরার বিবাহ কর্তব্য 

নহে, শাক্সমতে উহা নিন্দনীয্ন ও পাপজনক। 

"একোদরপ্রস্থতানামেকক্ষিন্নপি বাসরে। 

বিবাহে নৈৰ কর্তৃবো। গর্শম্ত বচনং যথা 

মত্ম্তশ্ক্মহা তস্ত্রেহপি- 

একশম্মিন দিবসে চৈব সোদরণাং তখৈব চ। 

যুগ্মমৌদ্বাহিকং বর্যং কন্ঠ দানছয়ং তথা । 
পূর্ববচনে বাসর ইত্যত্র বৎসর ইতি ওুঁডুদেশীয়াঃ পঠস্তি 

ব্যবহ্রত্তি চ।” (উদ্বাহতৰ্) 

একদিনে সহোদরদিগের মধ্যে যুগ্ম বিবাহ অর্থাৎ ছুই জনের 

বিবাহ এবং ছুইটী সহোদর! কন্ঠাব দানও বক্নীয়। উডদেশায় 

পপ্তিতগণ পুর্ববচনোক্ত বাসঃপদের স্থানে বৎসর পাঠ নির্দেশ 
করেন। তদনুসারে এক বৎসরে দুই সহোদরের বিবাহ দেওয়া 

তাহার্দের মতে নিষিদ্ধ এবং তদনুরূপ ব্যবহারও তাহারা চাল।- 

ইয়া থাকেন। [ অন্ান্ত বিষয় বিবাহবিধি শবে দ্রষ্টব্য ] 

প্রাচীনকালে হিন্দুগণ কেবল পাত্র অন্বেষণ করিতেন না, 

ফাহাদ্রিগকেও বিবাহের উপযুক্ত! স্ুলক্ষণা! পাত্রীর অন্বেষণ 
করিয়া দেখিতে হইত। পথে কোন বিস্ব না 

হয়, যেন স্থুপাত্রী লাত হয়, এই নিমিত্ত 

দেহতাগন্বণর নিকট প্রার্থনা করা হইত, বথা-_ 

সুভ] 

, পানী অন্বেষণ 

১৭৬. 

[ববাহ 

“অনৃক্ষরা স্বলবঃ সন্ত পন্থা যেভিঃ মাথ্যায়ে! 

বস্তি নো! বরেয়ং, সমর্থযমা সংভগেো নো 

নিনীয়াৎসং জাম্পত্যং সুখমমস্ত দেবাঃ ॥” 

খগ্বেদ ১* মণ্ডল ৮৫ সুক্ত ২৩ খাক। 
অর্থ(ৎ হয সকল পথ দিয়! আমাদের সখারা বিবাহের [নামন্ত 

কন্তা প্রাথনা করিতে যান, সেই মকল পথ যেন নরল ও কণ্টক- 
রহিত হয়। অধ্যমা ও ভগদেব! আমাদিগকে সথুপরিচালিত 

করুন। হে দ্রেবগণ! পতিপত্বী যেন পরম্পর উৎরুষ্টরূপে 
গ্রথিত হয়। 

সায়ণ “অনৃক্ষরা” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, পখক্ষর কণ্টক 
উচ্যতে” খাক্ষর শব্দের অর্থ কণ্টক। সম্ভবতঃ ইহারা কন্তা- 
স্বেষণের নিমিত্ত সুদুরদেশে প্রস্থান করিবেন, এই নিমিত্ত পথি- 
বিশ্ব প্রশমনের নিমিত্ত দেবতার নিকট প্প্রার্থনা করিতেন। 

যথা তথা ফেসে কনার পাণিগ্রহণ প্রথাও খগবেদের সময়ে 

প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, কন্তান্বেষণ 

করার সময়েই বরের বন্ধুগণ উপযুক্ত! পাত্রীর অনুসন্ধানে বাহিৰ 
হইতেন, এমন কি দেবতাদের নিকট এই বিষয় প্রার্থন! কবিয়া 

বলিতেন :__“জাম্পত্যং স্বখমন্ত দেবাঃ।” 

হে দেবগণ জায়্াপতি যেন মুমিথুন হয়। কণ্ানির্বাচন- 
কাধ্য যে ধগ্বেদের সময়েও সহজ ছিল না, এই খকে তাহাব 

প্রমাণ পাওয়া যায়। বরের মমুরূপ কন্তা নির্বাচন কারে 

হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি এই সময়ে দৃষ্টি রাখিতে হইত, 
আমরা খগ্বেদে তাহার কোন আভাস খুঁজিয়া পাইলাম না, 
সামবেদের মগ্রবরাঙ্ষণেও তাহা দৃষ্ট হইল না। কিন্তু পরবর্তী 
কালে স্ুপাত্রীলক্ষণব্যঞ্জক অনেক প্রকার উপদেশ ও চিন্ক ধর্ম- 

শাস্ত্রে জ্যোতিষে ও সামুদ্রিক প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইম্াছে। 

অতঃপর যথাস্থানে সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। 

বরের গৃহে কন্ঠার বিবাহ কোন কোন স্থলে দেখিতে প।ওয়া 

যায়। কিন্ত খ্গৃ্বেদসংহিতায় এ সম্বন্ধে আমরা কোনও 

বরের গৃছে কন্ার নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মনুক্ত 

বিবাহ রাক্ষদ ও পৈশাচবিবাহ বরের বাড়ীতেই 
সম্পন্ন হইত। কিন্তু ব্রাহ্ম দৈব প্রভৃতি বিবাহ কন্যার বাড়ীতেই 

প্রচলিত ছিল। খগ্বেদসংহিতাতেও এই প্রকার কন্ঠার 

বাড়ীতেই বিবাহকাধ্য সম্পাদনের প্রথা পরিলক্ষিত হয়।  * 

বরকন্ার পরিত্যক্ত বস্ত্র বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নাপিত- 

দিগেরই প্রাপ্য । এখন বিবাহের সময়ে নাপিতের উপস্থিতি 

কন্তার পরিত্ক অতি প্রয়োজনীয় । খগ্বেদের সময়ে নাপিত 

পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ছিলি। কিন্তু বিবাহসভায় *নাপিতের উপ- 

ভ্বিতি প্রয়োজনীয্ক বলিয়। বিবেচিত হইত না। কন্ঠার পরিত্যক্ত 

য় ন্  ১-৬ 
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বস্ত্র ন[পিতের প্রাপ্যবস্ত মধ্যে পরিগণিত হইত না। ক্রঙ্গা 
নামক বিদ্বান্ খাত্বিক্হই এই বস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন। পাঠক এরূপ 

মনে করিবেন না যে, এই ঝক্প্রাপ্ডি ব্রঙ্গার পক্ষে লাভজনক 

হইত। বধূ যেবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন, সেই বস্ত্র দুষিত মলিন 
বিষযুক্ত ও অগ্াহ্া। সম্ভবতঃ বিবাহের পূর্বক্ষণে এইরূপ বস্ত্র 

পরিধান স্ত্রী-আচারের অন্তভূক্ত ছিল। অব্যবহার্য বন্ত 

পরিধানের প্রথা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নাপিত- 

দিগের সস্তোষার্থ এখন অন্ন মুল্যের নৃতন বন্ত্র দেওয়া হয়। 
বৈদিক সময়ে মলিন, ছিন্ন ও বিষযুক্ত বস্ত্র দেওয়া হইত। রক্ষা 
নামক খত্বিক উহা গ্রহণ করিতেন, যথা £-- 

"তৃষ্টমৈতৎ কটুকমেতদপাষ্টবদ্ধিষবন্নেতদত্তবে। 

হুরযযাং যে। ব্রহ্মা বিগ্তাৎ স্ ইন্বাধৃয় মর্থতি ॥৮ (খক্ ১৮৫।৩৪) 

অর্থাৎ এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্া, মালিন্তযুক্ত ও বিষযুক্ত। 

ইহা ব্যবহারের অনুপযুক্ত । যে ব্রহ্মা নামক খাত্বিক্ বিদ্বান্ 

তিনিই বধূর বস্ত্রলাভের উপযুক্ত পাত্র! ইহার পরের থকে 

দ্লান! যায় ষে,এই পরিত্যঞ্য বন্ত্রধানি তিন থণ্ড করিয়া বিবাহার্থ 

্রস্ততা কন্তাকে পরিধান করিতে দেওয়! হইত। উহার এক 

খণ্ড কুড় দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইত। এক খণ্ড মাথায় 

দেওয়া হইত আর এক খণ্ড পরিধানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। 

এতন্বারা প্রতীয়মান হয় ষে, সমাজের অতি প্রাচীন দরিদ্রাবস্থায় 

যখন দরিদ্রা কন্তা হরণ করিয়া বিঝ।হের প্রথ৷ প্রচলিত ছিল, 

সেই সময়ে বিবাহের কালে ৰন্তার পূর্ববব্যবহ্ধত মলিন ও 

অমঙ্গলচিন্বস্বরূপ কদর্ধ্য বন্ত্র ত্যাগ করাইয়া নব বস্ত্র পরিহিত 

করাইয়া দেওয়া হইত। পরবত্বী কালে দরিদ্রা কন্ঠ হরণ 

প্রথা তিরোহিত হইলেও বিবাহার্থ প্রস্ততা কন্তাকে বিবাহের 

পূর্বে উক্ত প্রকার মলিন বস্ত্র পরাইয়া পরে উহা! ত্যাগ করিয়া 

কেরিবার নিমিত্ত একটা আচার ব! পদ্ধতি সমাজে চলিয়া 

আদিতেছিল। প্রাচীন বৈদিক সমাজ সুসংস্কত হইণেও 

বিবাহের এই কু প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না। 

এমন কি সহঅ সহজ বর্ষের পরেও এই প্রথা বিবিধ প্রকারে 

পরিবন্তিত হইয়া এদেশে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । 

বৈদিক সময়ে বিবাহের পুর্বে আরও একটা অদ্ভূত প্রথা 

ছিল। সামবেদীয় মঞ্্রাহ্মণে এই প্রথার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া | 

ঘায়। পরবর্তী কালে উহা! জ্ঞাতিকর্্ম নামে 

অভিহিত হইয়াছে। সামবেদের বর্তমান 
বিবাহপন্ধতিতে উহার বিধান নিয্নলিথিতরূপে লিখিত হইয়াছে। 

বিবাহদিবসে কন্যার পিতার জ্ঞাতি বা সুহৃদ রমণীর! মুগ» যব 

মাষ ও মন্থর শ্লক্ষ চূর্ণ একত্র করিয়া নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ 

করিয়া কন্যার শরীরে মাথাইয়। দিতেন । মন্ত্র যথা. 

জ্ঞ।তি কন্ম 

[ ৭৫৮ ] বিবাহ 
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“গ্রজাপতিধ ষিঃ প্রস্তাবপঙ,ক্তিচ্ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতি- 
কর্মাণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ও কামদেবতে 

নামমদনামাসি সমানয়ামুং সুরা তেহভবৎ পরমত্রজন্মাগ্রে স্পসো৷ 

নির্শিতোহসি স্বাহা ।” 

মন্ত্রীর অর্থ এইব্ূপ--কামদেব, তোমার নাম সকলেই ॥ 
জানে, তোমার নাম ম্দ। তোম! হইতেই মানসিক মত্ততা 

জন্মে, এই জন্ত তোমার নাম মদ। তুমি এখন এই কন্তার 

পরিণেতাঁকে সম্যক্রূপে আশ্রয় কর_-তাহাকে তোমার আয়ত্তে 

আনয়ন কর। হে অগ্নে। এই কন্তাতে তোমার শ্রেষ্ঠ জন্ম 

হইয়াছে। তুমি তপের নিমিত্বই বিধাতৃকর্তৃক স্থষ্ট হই- 
যাছ। ইত্যাদি। 

অতঃপর কন্ঠার উপস্থপ্রাবনের বিধান ছিল। 

মন্্ব এইরূপ__ 

*ইমস্ত উপস্থং মধুন! সংস্থঙ্জামি প্রজাপতেমু খমেত দ্দিতীয়ম্। 

তেন পুংসোহভি ভবামি সর্বানবশান্যসি রাজ্জী স্বাহা।” 

অর্থাৎ হে কন্ঠে ত্বণীয় এই আননেক্রিয় মধু লিপ্ত করিতেছি। 

ইহা প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ প্রজা উৎপত্তির দ্বারা এই 

ইন্দ্রিয় গ্রভাৰে অ-বশ পুরুষ সকলকেও বশীভূত করিয়া থাক। 

অতএব পতিব্শকারিণী তুমি পতিগৃহের স্বামিনী হইতেছ। 

ভাষ্যকার ভগবদ্গুণৰিষুণ এই শ্রাতর ভাষ্ে লিখিয়াছেন-- 

দ্বিমুখো হি ব্রক্মা। একং মুখং তরহ্মগ্রহণার্থং অপরং মুখং ইমং 

প্রজোৎপা্নার৫থম। মুখতোপ্রজাঅস্জাঁদতি শতিঃ।” অথাৎ 

ব্রহ্মার দুই মুখ। তাহার একমুখ ব্রহ্মগ্রহণার্থ এবং অপর মুখ 

প্রজা-উৎপাদনার্থ। শ্রুতি বলেন, তত্রঙ্মা মুখ হইতে প্রজা হি 

করিয়াছিলেন ।” 

এইরূপ মন্্র্ধারা কন্ঠার উপস্থদেশ প্লাবিত করা হইত। * 

উপস্থপ্লাবনের আর একটা মন্ত্র এই £-_ 

“ও অগ্নিং ক্রব্যাদমকৎন্,গুহাণাঃ আ্্রীণামুপন্থমুষয়ঃ 

পুরাণাস্তেনাজামরুখন্ স্ৈশৃঙগং তষ্ং তয়ি তদ্দধাতু শ্বাহা ।” 

অর্থাৎ পগিরিগুহাবাপী পুরাতন খষিগণ স্ত্রীজাতির 

আননেক্ত্রিযরকে আমমাংস ভক্ষক অগ্নি বলিয়া স্বীকার 

করিয়াছেন এবং বিশ্বকন্্ী দেবতার ইচ্ছায় তৎসংযোগে 

তাহার 

* বর্তমান সময়ে অন্মঙ্গেশে এই জ্ঞাতিক্নন দেখিতে পাওয়! যায় না। 

সম্ভবত; পরবর্ডিনী সঙ্তাতার বিকাশে এই ব্যাপার অন্লীলতীব্যগ্রক বলিয়া 

বিধেচিভ হইয়াছিল। কিন্ত খৈদিক মন্ত্রপাঠে বুঝ! বায় ডাহার। অতি পবিত্র 

ভাবে প্রণোদিত হৃইয়। জতীঘ পবিজ উদ্দেস্তে ঘিবাহের পূর্বে উপস্থ প্লাবন 

বরিয়। কন্তার সংস্কার করিয়। লইতেন। উপস্থকে প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ 

বলায় সেই পবিক্রজ্কার প্রগাঢ় তাখ পষ্টতই অভিবাঞ্জিত হইয়াছে 



রুনি হইতে প্রাহছু তি শুক্রকে হোমীয় তত বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। হে কন্তে! সেই ত্বৃত ত্বদীয় উপস্থািতে পতিঘারা 
স্থাপিত হউক ।” 

এই ব্যাপারের উদ্দেশ্ত যে অতি মহান্ ও পবিত্রতম ছিল, 
তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যদিও বিবাহপদ্ধতিতে এই 
প্রথা রহিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত 
হয়না। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে ইহার কোনরূপ 
ব্যবহার থাকিতে পারে। বিবাহদিবসে অপরাহে কন্তাকে 
তৈলহরিদ্রা প্রভৃতি দ্বার! স্নান করাইবার প্রথা এখনও বর্তমান 
আছে। জ্ঞাতিকর্ম্ের ও স্নানের পূর্ণ ব্যবস্থাই রহিয়াছে । কিন্ত 
জ্ঞাতিকম্ম্ের এই মন্ত্রমরী প্রক্রিয়া এখন এদেশে আদৌ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। উপস্থপ্লাবনান্তে স্নানের পরে নববস্ত 
পরিধানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সামবেদের মন্ত্রবাঙ্ষণে বিবাহার্থে 
প্রস্ততা কন্তার নববস্্ পরিধানের নিরম ও মন্ত্র লিখিত 

আছে ) যথা-_প্যা আকুণুন্ নবয়ন্, যা অতন্বত 

যাশবদেব্যে। অস্তানভিতো ততম্থ, তান্ত দেবো 

জধসা সংখযন্ত্যাযুক্মতীদং পরিধত্সু বাসঃ” 
অর্থাৎ যে দ্বেবীরা এই বসনেব সুত্র সকল প্রস্তুত করিয়া- 

ছেণ, যে দ্েবীরা ইহা বয়ন করিয়াছেন, যে দেবীরা ইহাকে 
এই আকারে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং যে দেবীরা ইহার উভয় 

পার্খের ছিলা সকল গ্রহণ করিয়াছেন, হে কন্ঠে ! সেই দেবীরা 

তোমাকে জরাবস্থ৷ পর্য্যন্ত সোৎসাহে বস্ত্র পরিধান করাইতে 
থাকুন! হে আয়ুশ্মতি, এই বস্ত্র পরিধান করঞ। 
অপিচ-_ 

“পরিধত্ত ধত্ত বাঁসসৈনাং শতাযুষীং কৃণুত দীর্ঘমাযুঃ । শতং চ 

জীব শরদঃ স্বচ্চা বনি চার্য্ে বিভৃজাসি জীবন” 

অর্থাৎ হে বস্ত্রবয়নকারিণী স্ত্রীগণ, তোমরা শতবর্ষজীবিনী 

এই কন্তাকে চিরদিনই বসন যোগ্রাও এবং আশীর্বাদ দ্বারা 

ইহার পরমাযু বুদ্ধি কর। হে আধ্যজাতীয়া কন্ঠে! তুমি 

তেওস্থিনী হইয়৷ জীবিত থাক এবং রশ্বর্্য সকল ভোগ কর।” 

বিবাহ-পদ্ধতিতে এই সময়ে এই মন্ত্রের উল্লেখ নাই। 

প্রাচীন সময়ে হিন্দুবিবাহে গবোপস্থাপন নামে আর একটা 
প্রথা দৃষ্ট হইত, অর্থাৎ বিবাহের সময়ে একটা গোবদ্ধন কর! 

এই প্রথা এখন কাধ্যতঃ দেখিতে 

কিন্তু বিবাহ-পদ্ধতিতে ইহার 

কোন্ সময়ে 

নববস্ত্রপরিধান। 

হইত 1 

গধোপদ্থাগন । পাওয়া যায় না 

মন্ত্র আছে। সে মন্ত্র এখনও পাঠ করিতে হয়। 
শী টি শী পিশতীশিিশ শশী শীত তি 

* এতদ্দেশীয় সম্জাম্তবংশোস্তব! মহিলাগণ আপন হাতে পুত্র প্রস্তত করিয়া 

ঘে বগ্তরবয়ন করিতেন, এই মন্ত্রটী তাহার অকাটা প্রমাণ। সি কর! তখন 

কেবল ভীতি জানার কাধ্য ছিল ন|। 

এই প্রথার সুত্রপাত হয় এবং কখনই ব| বা গোবন্ধনপ্রথা এদেশ 

হইতে তিরোহিত হয়, তাহা নির্ণয় করা এখন একরূপ অসম্ভব । 

আবার গো-বন্ধন প্রথা তিরোহিত হওয়া স্বত্বেও উহার মন্ত্রগুলিই 

বা এখন অনর্থক কেন পঠিত হয়, তাহাও ভালর্পে 

বুঝা যায় না। 

সামবেধীয় বিবাহ-পদ্ধতির প্রথমেই লিখিত আছে-_ 
“ক্কতঙ্গানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ সম্প্রদাতা শুভলগ্রসময়ে সম্প্রদান- 
শালায়াং উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধ বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য 
পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ ।” 

অর্থাৎ কন্তাদাতা দ্রিবাভাগে নান্দীমুখশ্রাদ্ধাদদি করিয়৷ 
শুভলগ্র সময়ে সম্প্রদান-শালাব উত্তরদিকে একটা গাভী বাদ্ধিয়! 
রাখিবেন এবং বিষ্টরাদি সাজাহয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন 

করিবেন। অতঃপর জামাতবনণ জামাতৃ-মচ্চনাদি কর! 

হইলে তাহ।কে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্লীগণ মঙ্গলাচরণ করেন, 
পরম্পরের মুখচন্দ্রিকাবলোকন কাম্য সম্পন্ন হয়। তদান্তে বব 

সম্প্রধান শালায় গ্রত্যাগত হইলে কন্টাদাতাকে কৃতাঞ্চলিভাবে 

বরকে লক্ষ্য করিয়া গবোপস্থাপনের নিম্লিখিত মন্ত্র পাঠ 

করিতে হয়। যথা_ 

"প্রজাপতি ধিরমুষ্টগ্ ছন্দোহ্হণীয়া গৌদেবতা গবোপ- 
স্থাপনে বিনিয়োগঃ। গু অহণা পুত্রবাসসা ধেন্ুরঙবদ যমে সা 
নঃ পয়স্বতী:হুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্।” 

অর্থাৎ হে পুত্রের ন্যায় আদরণীয় অচিরপ্রহথতা সবৎস। 

উত্তরোত্তর বর্ষেও দুগ্ধদানসমর্থা ( বৎসহীন! বৃদ্ধা বা রোহিণী 

নহে ) এই গাভীটা তোমার পুজার নিমিত্ত বন্ত্রের সঠিত 
উপস্থাপিত হইয়াছে । যমদেবতার কাধ্যঙ্গেত্রে উপস্থিত 
হইবার জঙ্ত অর্থাৎ জন্মাস্তর পরিগ্রচণার্থ প্রস্তত হইয়াছে । 

গুণবিষ্ণর ভাযষ্যে যদিও কোন কোন শবের অন্তরূপ 

অর্থ দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ 
গাভীটা যে জামাতার গ্লীতিভোজনের উদ্দেশ্টে বদের জন 
উপস্থাপিত কবা হইত, তন্মধ্যে কোনও সন্দেহ নাই । গোতিল 

গৃহাহত্রে (81১০৩) দেখা যায় আচার্য, খত্বিক, স্নাতক, 

রাজা, বিবাহা বর ও প্রিয় অতিথি নিজভবনে সমাগত হইলে 

তাহার ভোজনের উদ্দেস্তে তাহার সম্মুখে বাড়ীর সুলক্ষণা 
্ধবত্তী সবৎস! গাভীটীকে বধ করা হইত। কণ্াদান করার 

পুর্বে কন্তাকর্তা বিবাহা বরের দৃষ্টিগোচরে এইরূপ স্ুুলক্ষণা 
গাভী উপস্থাপিত করিয়া তাহার রসনেক্দ্িয়ের লোভোদ্রেক 

কবিয়া স্বীয় নিষ্ঠাচার প্রদর্শন করিতেন | যজুর্র্দীয় বিবাহ- 

পদ্ধতিতে দেখা যায়, কন্তার্দাতা কেবল মৌখিক ভদ্রান্তা করিয়া 
ক্ষান্ত নহেন/ গোবধ করার নিমিত্ত একবারেই খড়াহস্তে 
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দণ্ডায়মান । সাঁমবেদে বিবাহসভায় সেরূপ ভীষণ দৃশ্তের বিধান 
দুষ্ট হয় না। কন্তাসম্প্রদান সম্পন্ন হইলে নাপিত “গৌগৌঃ” 
ধ্বনি করিয়! জামাতাকে গাভীর কথা শ্বরণ করাইয়৷ দিত। 

কিন্ত গ্ুশীল ও স্বুবোপ বালক জামাতাবাবু গম্ভীরভাবে 

বলিতেন £__ 

"মু্চ গাং বরুণপাশাৎ দ্বিষস্তং' মেহভিধেহি | তং জয়েইমুষ্য, 

চোতয়োরুৎস্থজ, গামত্, তৃণানি, পিবতুদকম্।” 

অর্থাৎ হে নাপিত, ।বরুণদেবতার পাশ হইতে গাঁভীকে 

বিুক্ত কর, সেই পাশে আমার প্রতি বিদ্বে্টা ব্যক্তিকে ধারণ 
করিতেছে, এইরূপ মনে মনে কল্পনা কর। পাশেধৃত আমার 

সেই শত্রকে ও যজ্জমানের শত্রকেই বধ করিতেছ এইক্প 

কল্পনা কর। গাভীটাকে ছাড়িয়া দাও, সে তৃণ ভক্ষণ ও 

পানীয় পান করুক । এই আদেশে নাপিত গাভীটাকে ছাড়িয়া 

দিত, তখন স্ুুপগ্ডিত ব্যক্তির শ্যায় জামাতা বলিতেন-__ 

“মাতা! রদ্রাণাং ছুহিতা বস্থনাম্ 

স্বসাদিত্যানামমৃতস্ত নাভিঃ | 

প্রথু বোচং চিকিতুষে জলা 

মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ ॥৮ 

অর্থাৎ যে গোজাতি কদ্রগণের জননী, বন্থুগণের হুহিতা, 

আদিত্যগণের ভগিনী ও অমৃতরূপ সর্বোৎকৃষ্ট ছুগ্চের খনি, 

তোমরা তাদৃশ নিরপরাধা অবধা গাভীকে বধ করিও ন1। 
জ[মাতার পণ্ডিতজনোচিত এই প্রসন্নগন্তীর বাক্যে বিবাহ- 

সভায় গোবধরূপ ভীষণ দৃশ্ত সংঘটিত হইত না। নিরপরাধা 
গাভী প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিত ।” 

ধখন আচাধ্য খত্বিক। প্রিয় অতিথি ও বিবাহ. বরের 

অভ্যর্থনার গোশালার শ্রেষ্ঠ গাতীটাকে নিহত করার অসত্য- 

রীতি প্রচলিত ছিল, তখন ৰিবাহপদ্ধতিতে এরূপ বচনপাঠের 

বিধান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষণে যখন অভ্র্থনায় সে 

দূষিত রীতি একবারেই: ভীষধ পাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হই- 

স্বাছে, এখন অনর্থক এই প্রাচীন জঘন্তত্বতি সংরক্ষণের কি 

প্রয়োজন ? এখনও যে এ দেশীয় পণ্ডিতগণ বিবাহপদ্ধতির 

এই মন্তুগুলি কেন পঠনপাঠন করাইয়। থাকেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি- 
মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন না। সে গাতী আনয়ন প্রথা 

নাই, সে গাভীবন্ধন নাই, অথচ “নাঁপিতেন গৌর্গে£” চিরদিনই 
সমান রহিয়াছে। এইক্ুপ নিশ্রয়োজন ও নিরর্থক প্রাচীন 
প্রথার প্রবাহ সংরক্ষণ প্রয়াস খগ্বেদেও যথেষ্ঠ দেখিতে পাওয়া 

বায়। আমরা ইতঃপূর্বে ৰিবাহার্থ প্রস্তুত কন্তার পরিধানের 

নিমিত্ত মলিন বিষাদিযুক্ত ব্রিখণ্ড ছিন্বন্ত্রের কথা উল্লেখ 

করিয়াছি, উহ! এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু সুবৈদিক- 

সমাজ এই বহ্প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে সাহস কবেন 

নাই। কোনপ্রকার প্রথা সমাজে একবার বদ্ধমূল হইলে 
তাহার উন্ম,লন সহজে সম্ভবপর নহে, বিবাহের অনেক প্রাচীন- 
প্রথাগুলির আলোচনায় তাহা সহজেই বুঝা যাইবে । 

হিন্দুবিবাহপন্ধতির একটি প্রধানতম কার্ধ্য--কন্তা সম্প্রদান। 
শাস্ত্রে কন্টাদানের মহীয়সী প্রশংসা কীন্তিত 

হইয়াছে ; যথা__ 

(১) “কৃপারাম প্রপাকারী তথা বৃক্ষাদিরোপকঃ। 

কন্তা গ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্োত্যসংশয়ম্॥ (যম) 

(২) শান্ত্রেক্তমসদ্বিগ্বং বহুদ্ধারং মহাফলং। 

দশপুররসম! কন্তা বদি স্তাদ্বীনবন্ধিতা ॥ ( মত্গ্তপুরাণ ) 

(৩) কন্তাঞ্চেবানপত্যানাং দদতাং গতিমুস্তমামূ। (ভবিষ্যোত্তর। 
(৪) দেয়ানি.বিপ্রমুখেভ্যো মধুস্দনতুঈয়ে। (বামনপুরাণ ) 

(৫) বিশিষ্টফলদা কন্ঠা নিষ্কামাণাঞ্চ মুক্কিদা। (বিষুপুরাণ) 

(৬) যেন যেন হি ভাবেন যদ্যদ্দানং প্রষচ্ছতি । 

তেন তেন হি ভাবেন প্রাপ্োতি প্রতি পূজিতঃ॥ (মনত) 

(৭) অস্তেবাসী বা্থাংস্তদর্থেষু ধর্মকত্যোষু প্রচোদয়েদ্তৃহি তাবোি। 

ইত্যাদি বহুল শাস্ত্রীয় বচনসমূহে কন্তাদানের ফলঙাতি 
উদগীত হইয়াছে । এই সকল বচনে ব্রাঙ্ষবিবাহের অগ্রগণ্যতা 
উক্ত হইয়াছে । বরকে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথাবিধি 

অর্চনাপূর্ববক কন্াদান করাই ব্রাক্মবিবাহের লক্ষণ। বিবাহ 
পদ্ধতিতে এই লক্ষণ অনুসারেই কন্াদানের বিধান বিহিত 

হইয়াছে। সম্প্রদদানের প্রথম অঙ্গ_বরার্চন। কন্যাদাত 
পাগ্যবন্ত্রাদি দ্বার! বরের অর্চনা করিয়া থাকেন । এই সময়ে 

পতিপুব্রবতী নারী বরের দক্ষিণ হস্তের উপরে কন্যার দক্ষিণ তপ্ত 

রাখিয়। মঙ্গলাচারসহ উভয়ের হস্ত কুশ দিয়া বীধিয়! দিতেন | 

এখনও এইরূপ ৰদ্ধনেব নিয়ম আছে বটে, কিন্ত এদেশে পতি- 

পুত্রবতী নারীদ্বার আর এই কাধ সম্পাদিত হয় না। পুরোহিত 
মহাশয় দ্বারাই.উভয়ের হস্ত বাধিয়। দেওয়া হয়। এইরূপ তস্ত- 

বন্ধন একটা অতি সুন্দর মন্ত্র পাঠপূর্্বক সম্পর হইয়া থাকে! 

সে মন্ত্রটী এই £-- 
“ও ব্রহ্ম! বিষুঃশ্চ রুদ্রশ্চ চন্ার্কাবস্থিনাবুভৌ । 
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ 1” 

সামবেদাস্তর্গত কুরথুমিশাখার অন্ততূক্ত ব্রাঙ্গণদদের বিবাহই 

এই বচন পঠনীয়। 

অতঃপর সম্প্রদানকারকের চিহ্ন চতুর্থী বিভক্িতে গোত্র- 

প্রবর উল্লেখ করিয়া বরের প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও 

নিজের নাম এবং দ্বিতীয় বিভক্তিতে কন্তার পিতার গোত্র-প্রবর 

উল্লেখ করিয়া উহার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও নিজের নাম 

কন্টাসুন্প্রদান। 



বিবাহ 

উল্লেখপূর্ব্বক কন্ঠা সম্প্রধান করা হম । তিনবার নামাদির উল্লেখ 
কর! হইয়া থাকে। বর স্বস্তি” বলিয়া কন্তাকে গ্রহণ করে। 
ইহাই সম্প্রদান ব্যাপার । 

সম্প্রদানের ব্যাপার মূলতঃ তিন বেদীয় বিধিতে একপ্রকার 

হইলেও কাধ্যপদ্ধতিতে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। খথেদেও 
কন্তাধানের পুর্বে বরার্জনের বিধান আছে। মধুপর্কের পরেই 
ধাগে্-বিবাহপদ্ধতিতে কন্যাসম্দ্রধান করার নিয়ম ৃষ্ট হয়। 
কিন্তু খখেদবিবাহপদ্ধতির একটা বিশেষ নিয়ম এই যে, কন্তা- 
সন্প্রদানের পূর্বক্ষণে হোমের অনুষ্ঠান করা হইয়া! থাকে। 
হোমের সন্থল্প এই যে. 

প্ধশ্মপ্রজাসম্পত্যর্থং পাণিগ্রহণং করিষ্যে |” 
এই বলিয়া বর সঙ্ক্ন করিয়া হোমের অনিস্থাপনাদি করেন। 

পরে বরকন্তার হস্তব্ধন করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে কন্যা- 
সম্প্রধান করা হয়। 

যঙতুর্ব্বেদের বিবাহ-পদ্ভতিতে কুশদ্বারা বরকন্ঠার হস্তবন্ধনের 
নিয়ম নাই। কিন্ত সম্প্রদানের পূর্বক্ষণে হোমাগ্নি-সংস্কাপনের 
বিধান আছে। বৈদিক মন্্রে কন্তাকে বস্বধাঁপনের নিয়ম 
আছে। অতঃপব বর ও কন্যার অন্ান্ত মুখাবলোকন কার্য অনু- 

ানের সময়ে বরকে একটা সাবগর্ভ মন্ত্রপাঠ করিতে হয় । যথা_- 
“গু সমজন্থ বিশ্বে দেবা সমাপো হ্ৃদয়ানি নৌ। 

সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদ্রেষ্টি দধাতু নৌ ॥” ১০মণ ৮৫ সৃ 9৭ 

ইহার অর্থ এই যে,সক্ল দেবতারা আমাদের উভদ্ষের হৃদয়কে 
মিলিত কদিয় দিন, বাধু ধাতা বাগদেবী আমাদের উভয়কে 

সংযুক্ত করুন। এই অনুষ্ঠানের পর বর ও কন্ঠার বস্তে গ্রস্থি- 
বন্ধন করা হয়। অতঃপব কন্াদানের কাধ্যে পূর্বোক্ত প্রকার 

বর ও কন্টাপক্ষের নামোল্লেখে হইয়া, থাকে। কামস্ততি 

পাঠাস্তে একজন ব্রাহ্মণ বরের হস্তের উপরে কন্যার হস্ত রাখিয়া 

গায়ত্রী পাঠ করিয়া উভয়ের হস্ত কুশুবেণীতে বন্ধন করিয়া দেন। 
ইহার পর দক্ষিণাবাক্য হয়। আবার উভয়ের বস্বগ্রস্থি দিয়! 

কুশবেণীবদ্ধ হস্তযুগল মোচন করা হয়। এই কন্ঠাদানের সময়ে 

বরের হাতে কন্ঠার হাত নিবদ্ধ করিয়া যে বরকে কন্যা সমর্পণ 
করা হ্য়, ইহা! অতি সুন্দর পদ্ধতি। ইহারই নাম "হাতে হাতে 

সমর্পন করা”। ইহাই পাণিগ্রহপের প্রাথমিক ব্যাপার। 

অতঃপর পাণিগ্রহণসপ্বদ্ধে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে। 

সামবেদী ও খগেদী বিবাহপন্ধতিতে হস্তবন্ধানের পূর্বেই কাম- 

স্ততি পঠিত হইয়া থাকে। কামস্তরতির মন্ত্র এই-_ 

“ও ক ইদং কম্মা অদ্দাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ 

প্রতিগ্রাহীত| কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন তং প্রতিগৃহামি 

কামৈততে।” 
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বিবাহ 
এই কামস্তি ঠিবেদীয় বিবাহপদ্ধ(তিতেই ৃষ্ট হয়। 

সম্প্রধানের অঙ্গীয় অপর একটি কাধ্য গ্রস্থিবন্ধন। সামবেদীয় 
বিবাহেও বর ও কন্যার বন্বাঞ্চল বীপিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে 

্শ্থিবদ্ধন খরন্থিবন্ধন বলে। যক্জুব্বেদীয় গ্রস্থিবদ্ধানের সন্ত 

ইতঃপুর্ধে উল্লিখিত হইয়াছে । এস্থলে সামবেদীয় গ্রান্থন্ধনের 
মন্ত্র লাখত হইতেছে, তদ্যণা - 

"গু যথেন্ত্রাণা মহেন্ত্ন্ত স্বাহ। দেব বিভাবসোঃ 

রোহিণী চ যখা সোমে দময়ন্তী যথা নলে। 

যথ৷ বৈবস্বতি ভদ্র বাঁশষে চাপ্যরুদ্ধতী। 

যথা নারায়ণে লক্্মীন্তথা তং ভব ভর্তরি ॥" 

পতির প্রতি নবোঢ়ার অনুরাগ দু়ীকরণের নিমিত্ত এই 
সকল মন্ত্র পঠিত হইত। এই মন্তুটী কন্তার প্রতি উপদেশ__ 

এই উপদেশে যে সকল এঁতিহাসিক পতিব্রতা স্তুপত্বীগণের 

নামোল্েখ কর! হইয়াছে, সেই সকল পতিত্রতা দেবীগণের 

পবিত্র নাম ম্মরণ '৪ উচ্চারণ মঙ্গলঙ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইত। 

এই প্রকারে সম্প্রধন-ক্রিয়া সমাপন করিয়। পাঁণিগ্রহণ সংস্কার 

করা হয়। 

পাণিগ্রহণসংস্কাব হোমমূলক। বৈদিক মন্ত্রে হোম কবিয়! 

পাণিগ্রহণ সংঙ্কার নিশ্পন্ন হয়। পাণিগ্রহণ মন্ত্র পঠিত না হওয়া 

পথ্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ হয় না। আমরা 

এক্সণে বিবাহ, উদ্বাহ ও পাণিগ্রহণ শব্দ- 

গুলিকে এক পর্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া ব্যবহার করি। বস্কতঃ 

বিবাহ বা উদ্বাহছু এবং পাণিগ্রহণ একার্থবোধক নহে । রথু- 

নন্দন উদ্বাহতবে লিখিয়াছেন-__ 

“ভাধ্যাত্বসম্পাদক গ্রহণম্-__বিবাহঃ |? 

অর্থাৎ বিষ্ুপ্রহ্তির বচনানুসারে ভাধ্যতবসম্পাদক গ্রহণকে 

বিবাহ বলে। বিবাহকর্তীর বে জ্ঞান হইলে কন্যার পত্রীতব 

নিষ্পনন হয়, সেই জ্ঞানই পিবাহ। এ সন্বন্ধে ম্মার্ত রথঘু- 

নন্দন আরও সক্ষম বিচার করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন_জ্ঞান- 

বিশেষই বিবাহ। তবে ভাধ্যত্বসম্পার্ক পদগুলি কেবল এ 

ভ্তানের বিশিষ্ট পরিচালক মাত্র। কেহ কেহ বলেন, কন্টাদানই 

বিবাহ। 

মনু যাঁজ্জবন্ধ্য গ্রভৃতি ব্রাঙ্গ-বিবাহের যে লক্ষণ করিয়াছেন, 

তাহাতে দানই বিবাহ বলিয়া গ্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দান-* 

পদেই গ্রহণও বুঝিতে হইবে। সুতরাং ভাধ্যাত্বসল্পাদ 

গ্রহণই_বিবাহ। কন্তাদাতা যখন কন্ঠ সম্প্রদান করেন এখং 

বর যখন উহাকে ভাষ্যারূপে গ্রহণ করেন, তথনই বিবাহ নিষ্পর 

হয়। কিন্তু তখনও জায়াত্ব সিদ্ধ হয় না, তখনও পাণিগ্রহগ 

হয় না। হরিবংশে ত্রিশঙ্কু উাখ্যানে লিখিত স্বাছে_. 

বিবাহ ও পাণিগ্রহণ 



বিলাহ 

“পাণিগ্রহণমন্ত্াণাং বিদ্বং চক্রে স ছুর্মতিঃ। 

বেন ভার্ধ্যা হ্বতা পুর্ববং কৃতোদ্বাহা পরন্ত) বৈ ॥” 
অর্থাৎ সেই ছুর্মাতি অপরেব পুর্ববিবাহিতা ভার্ধ্যা অপহরণ 

করিয়া পাণিগরাহণিক মন্ত্র পাঠের বিন করিয়াছেন। এই বচনে 

পাণিগ্রাহ্ণিক মগ্ন পাঠের পূর্বে অপহ্বতা কন্তাকে “ককতোদ্বাহা” 

অর্থাৎ বিবাহিতা বল! হষ্টঘাছে । মন্থ বলেন-_ 

“পাণিগ্রহণসংস্কার; সবর্ণাস্থপদিশ্যাতে | 

সবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকন্মমণি ॥% 

অর্থাৎ এই পাণিগ্রহণসংস্কার কেবল সবর্ণা কন্ঠার স্থলেই 

উপণিষ্ট হইয়াছে । অসবর্ণার সহিত বিবাহ হইতে পারে, কিন্ত 

উহাঁর সহিত পাণিগ্রহণব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা 

হতে শ্মার্তরঘুনন্দন দিদ্ধান্ত করিয়াছেন_- 

“ইতি মন্নবচনয়োরপি উদ্বাহপাগিগ্রহণয়োঃ পৃথকৃতং প্রতীয়তে ॥” 

অর্থাৎ মন্ুবচনদ্বষের মন্ধানুমারেও “উদ্ধাহ” ও "পাণিএাভণে” 

পার্থকা পবিলক্ষিত হইতেছে । 

রত্রাকব বলেন, পাণি গহণ বিবাহের অঙ্গীভূত সংস্কাববিশেষ 

এনং পাণিগ্রহণিক মন্্রগুলি বিবাহ-কর্মাঙ্গভুত। পাণিগ্রহণ 

অতি প্রাচীন প্রথা, খগ বেদের মময়েও পাণি- 

গহণ গ্রাথা গ্রচলিত ছিল। পাণিগ্রহণের যে 

সকল মন্ত্র সাঁমবেদের মন্ত্রাঙ্গণে এবং সামবেদীয় বিবাহ- 

পদ্ধতিতে লিখিত আছে, সকল মন্ত্র খগবেদ হইতে পরিগৃহীত। 

জামাতা নিজের বাম হস্তে নিহিত বধুর অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তে 

গ্রহণ করিয়া নি্ললিখিত পাণিগ্রহণমন্ পাঠ করেন । যথা_ 

(১) *ষ্ত গৃভাঘি তে সৌভগন্বায় হস্ত ময়া পত্যা জবদদ্ির্ষথাসঃ। 

ভগো অর্ধ্যম! সবিতা! পুরন্ধীম হ্যং ত্বাছুর্গাহ্পত্যাম দেবা? ॥” 

(১০ম" ৮৫ সু ৩৬) 

অর্থাৎ হে কন্তে অর্ধ্যমা ভগ সবিতা ও পুরদ্ধী তোমাকে 

গার্গ্য কার্ধাসম্পাদনার্থ আমায় সমর্পণ করিয়াছেন । তুমি 

আমার সহিত আমবণ জীবিত থাকিয়া গাহ্ন্বধন্ম আচরণ 

করিবে। আমি এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার পাণিঞ্জহণ 

পাণিগ্রইণ মন 

কিছ । 

(১) “পু অবোরগক্্বপতিদ্ধোপি গিবা পশ্তভ্যঃ সুমনাঃ সুবচ্ঠাঃ | 

কারস * দেঁবকামা স্তোন] শং নো ভব দ্বিপদে শং চতৃষ্পদে ॥” 

. (১০ম" ৮৫ সু” 8৪) 

অর্থাৎ হে বধু! আক্রোপনেত্রা ও অপতিন্রী হও, পশ্ুগণের 

প্রতি ঠিতকারিণী হ?, সম্ধদর় বুদ্ধিমতী হও, তুমি বীর প্রসবিনী 
শী পিপিপি শী 

০ শশী শি শি পিসপপসিসী পাপী সি 
শে ক শাাশিশীশিত শী শশী শিক 

+ নাসবেণীঘমন্ত্রান্মণে এবং বিবাতপদ্ধতিতে এন্থলে “জীবদ১” বলিয়। 

স্লারও একটি অতিরিগ্ পদ দেখিতে গাওয়। যায়। বঙজুর্নেদীয় বিবাহ- 

মন্ত্রে 'জীবস" পন্ধ নাই। 
ঙ 

২ ৮ টা শি শশী শা শশা শাক 

াশাশীশািশীীশাশিি ট্টাার্ শী শীট শশী 

| 
র 
| 

| 

(ও জীবৎপুত্রপ্রসবিনী ) হও, দেবকামা হও, আমাদের এৰং 

আমাদের আম্মীয়গণ ও পশুদের কল্যাণকারিণী হও । * 

(৩) “ও আ নঃ প্রজাং জনয়তু গ্রজাপতিরাজরসায় সমনক্তধামা। 

অভ্ুম্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শংনো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ।” 
| (খক ১০1৮৫।৪৩ ) 

হে কন্ঠে! প্রজাপতি আমাদের পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করুন, 

অধ্যমা আমরণ আমার্দিগকে মিলিত করিয়! রাখুন। হে বধূ! 

তুমি উত্কুষ্ট কল্যাণসম্পন্ন! হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ কর, 

আমাদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি এবং আমাদের পশুগণের প্রতি 

মঙ্গলকারিণী হও। ্ 

(৪) “ও ইমাং ত্বমিন্্র মীঢুঃ স্পুরাং স্ুভগাং কণু। 

দশাস্ত।ং পুত্রানা ধেহি পাতিমেকাদশং কৃধি ॥* (১০1৮৫1৪৫ ) 

হে ইন্দ্র! তুমি এই বধৃকে স্থপুত্রা ও সৌভাগ্যবততী কর,ইহার 
গর্ভে দশটা পুত্র দান কর। দশপুত্র ও আমি এই একাদশ ইহার 

রক্ষক করিয়া দাও । 

(৫) “গু সম্ান্ভী গ্রে ভব সমার্জী শ্বশ্টাং ভব । 

ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্মাজ্জী আঁধ দেবৃযু ॥” ( ১০1৮৫।৪৬ ) 

অর্থাৎ হে বধু ! তুমি শ্বশুরের নিকটবাসিনী হও, শীশুড়ীর 

নিকটবাসিনী হও), ননদের নিকটবাসিনী হও, এবং দেবরাদির 

নিকটবাঁসিনী হও। 

(৬) “ও মম ব্রত তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্স্তেহস্ত, 

মম বাঁচা মেকমন। জুযস্য, বৃহস্পতিস্থা নিয়নক্তু, মহাম্।” 

( মন্ত্রবাঙ্ধণ ) 

অর্থাৎ হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্মে অপণ কব, 

তোমার চিত্ত আমাব চিত্তের অন্নরূপ হউক, অর্থাৎ আমাদের 

হৃদয় এক হউক, তুমি অনন্থমন! হইয়া আমার বাক্য পালন 

কব। সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার টিত্ত আমার প্রতি বিশেষবূপে 

নিঘুক্ত করুন। 

ধগবেদের দশমমগ্ডলের ৮৫ সক্তের শেষ খক্টী ( সমগ্র 

বিশ্বদেবা ইত্যাদি ৪৭ সংখ্যক খক্ দেখ) ঠিক এই অর্থপ্রকাশক । 

* পরবর্তা সময়ে পুরাণগ্রস্থে এই মন্ত্রের অনুদরণে লিখিত্ত হইয়াছে-- 

“ন্ত,) শুতাষা স্ত্রীণাং গরোধন্মোহামায়য়। । 

তথ্বন্ধনাঞ্চ কলাণং প্রজা নাজ্ঞানুপোধণম্”--ডাগবত ১০স্ক" ২৯ম:। 

+ এন্থলে সায়ণ সঞ্তাজ্জী শবোর অর্থ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ম্- 

ডাধাকার ভগধদ্গুগবিঞুঃ লিখিয়াছেন, “সআজ্বী প্রধানষ|সিনী নিকট- 

বািনীতি” | আমর। এই "নিকটধাসিনী” অর্থই গ্রহণ করিলাম। 

আধুনিক পিতার মধ্যে কেহ কেহ এই সস্ত্াজ্জীশবের ব্যাথা। করিয়া! 

লিখিয়াছেন। “তুমি শ্বশুর শাণ্ডড়ী”''পরিজনাদির উপরেই আধিপত্য করিতে 

সমর্থ হও” এই রূপ ব্যাখ্য। মমীচীন ও স্থনঙ্গত বলিয়। বোধ হয় ন। 



ধিবাহ [ ৭৬৩ ] 
সত শি সত ১ টি 

বিবাহ 

উত্ত খক্টী যুর্সেবদীয় নিবাহেব গ্রস্থিবন্ধনক্রিয়ায় উদ্ধৃত 
হ্ইয়াছে। 

॥.. খগ্বেদীয় ও যজুর্কেধীয় বিবাহপদ্ধতিতেও পাণিগ্রহণকাধ্য 
ও তছ্পলপ্ষিত মন্ত্র আছে। কিন্তু সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে 

যতগুণি মন্ত্র আছে, এতগুলি মন্ত্রের উল্লেখ নাই । পাণিগরহণের 

প্রথমসংখ্য মন্্রটা অর্থাৎ "গৃভামি তে সৌতগত্বায় হস্ততম্” এই 
মগ্থটী প্রত্যেক বেদীর বিবাহপদ্ধতিতেই দৃষ্ট হয়। খগ্বেদের 
ও যজুব্বেদের পাণিগ্রহণ মন্ত্রে কেবল এই মন্ত্রটা ব্যতীত 

পামবেধীয় . পাণিগ্রহাণক-মন্ত্রেরে আর একটী মনও দৃষ্ট হয় না। 

(কন্ত পাঁণগ্রহণিক মন্্রণাঠ হইলেও বিবাহ সমাপ্ু হয় না। 

সপ্ুপদগমনানস্তরহ বিবাহ সিদ্ধ হর] থাকে । যথা মনু 

“প[ণিগ্রহণিকা মন্ত্র শিয়তং দারলক্ষণম্। 

সপ্তূপদদীগমন  তেথাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বাপ্তঃ সপ্তমে পদে |” 

অর্থাৎ পাণিগ্রত্ণিক মণ্ত সকলই দারস্েব অব্যভিচা্ী 

(১) "পু একমিষে বিষুম্তা নয়তু ।” 
অর্থাৎ হে কন্ঠে! অর্থলাভার্থ বিষুঃ তোমায় এক পদ আনয়ন 

করুন। 

(২) পণ দ্বে উর্জে বিষুর্ধা নয়তু |” 

ধনলাভার্থ বিষু তোমায় ছুই পদ আনয়ন করুন । 

(৩) ও ত্রীণি ব্রতায় বিষু্বা নয়তু ।” 

কম্মযজ্জের নিমিত্ত বিষ তোমায় ত্রিপদ আনয়ন করম । 

(৪) প্চত্বারি মায়োভবায় বিষুস্তা নয়তু।” 

সৌখ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত পিধু, তোমায় চারি পদ আনয়ন 

করুন। 

(৫) ৭গু পঞ্চ পশ্ুভ্যো বিষুর্্া নয়ত |” 

পশুপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিধু। হে।মায় পঞ্চ পদ আলয়ন কন । 

(৬) *গু যখায় স্পেষায় বধুন্ব। নয়ই” 

ধনগ্রাপ্তিব নিমিত্ত বিষণ তোমায় ষট, পদ আনয়ম ককন। 

'চহুম্থপ্ূপ। বিদ্বান্গণ সপ্ঠুপধ্গমনের শেষপদগমনের পরহ এ ৰ (৭) *স্ত সপুসপুভ্যো বিযু্থা নয়ত । 

সকল মন্ত্রের নিষ্টা সংস্থাপিত হইল বিয়া গাঁশিখেন | অর্থাৎ ধাত্িক্ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিশু) তোমায় সপ্টু পদ 'আনয়ন 

সপ্তপর্গমনের পবেই বিবাহ সিদ্ধ হয় থাকে । লঘুহাগাতে | করুন। 

লিখিত আছে_"তহ্াগি গাণিগ্রহণে ন জায়াতম্। অতঃপর বর কন্ঠ।কে সম্বেধন করিয়া বলেন- 

কুঙ্মং হি জায়াপতিত্মম্ সপ্ুনে পদে ॥৮ “৩ সা সপ্ুপদী ভব সথান্তে গমেয়ং সথ্যস্তে মা যোধাঃ 

অর্থাৎ পাঁপিগ্রহণকাধ্য সমাপ্ত হইলেই জায়াহধদ্ব-হয় না, | সথ্যন্তে মাযোষট।21” 

সপুপদগমনের পব লীয়াত্ব সিদ্ধ হয়। জীয়াই এক তগক্ছে অর্থাৎ হে কন্টে তুমি আমার সহচাবিণী হও, আমি তোমার 

ধন্মপতী। বই্বচ আক্গণে লিখিত আছে সখা হইলাম, আমার সহিত তোমার যে সৌখ্য সংস্থাপিত হল, 

“্পতিরা়|২ 'গ্রবিশতি গর়্ো ভূত্বেহ মাতরম্। ভাঁহ। যেন স্ত্রীগণ ছিন্ন করিতে না পাবেন । অথাৎ অগ্ঠান্ত 

তশ্তাং পুননবো। ভূতা দশমে মাপি জায়তে। | স্নাগণের সহিত তোমার থে সখ্য হইবে, তাহাতে ঘেন আমার 

তজ্জায়া জায়া ভব্তি মদশ্ত।ং জায়তে পুনঃ ॥ মহ সথ্য ছিগ্ন না হয়। সুথকাপ্িণী স্ত্রীগণেব সঠিত তোমার 

মন্থুও বেন ।. সখ্য হউক। 
“্পতিউ[ধ্যাং সম্প্রবিত্ত গো ভুঁত্বেহ জায়তে | ৃ যর্ধিববাতে সপ্ুপদীগমনে কেবল এই শেষের গ্লার্থনাটী 

জায়য়া শুদ্ধি জায়াত্বং য্দন্তাং জাগাতে পুনঃ ॥” ূ ্ট হয় না। তগ্যতীত সপুপদ গমন মন্ত্রঘকলে কোন পাখকা] 

অর্থাৎ পতিহ শুপ্রনাপ গ্লীব গে প্রবিষ্ট হইয়া গবূপে ; নাই। খগবেদীদ্ বিবাহে 9 উত্ত গ্রার্থনামক্সটা ৃ্ট চয় না. 

অবস্থান করেন এবং তাহা হইতে পুনব্বার জন্মগহণ কবেন? এহ ৃ কিন্ত সপৃপদ গমনমদ্ধে পার্থক্য আছে । যথা - 

জন্যই পন্মপত্রী জাম্মা নামে অভিহিতা ইন । র (১) ৩ ইষ একপদী ভব, সা মামনুত্রতা ভব, 

গতির বচন এই (যে, “আম্মা বৈ পুরনামাসি” সুতরাং ৰ পুরান্ বিন্দাবাঠৈ পচন সত জরদ্য়ঃ | ৃ 

জায়াতবনিদ্ধিউ বিবাহের নুগ্যাঙ্গ। সপ্তপদী গমন না হওয়া । (২) ও উচ্ছে দ্বিপদী ভব সা মামনু্রত ভব, ইত্যাদি । ,, 

র ্যন্ত জায়াত্ব সিদ্ধ হয় না। 
মন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও যে উদ্দেশ্তে সপ্তপদী গমন কবা চ্য, 

পর্যন্ত : 
ৃ গে 

(ববাহপদ্ধহিতে হোমের সময়ে সপ্তপদীগমনের যে কাধা ! নাহার নূল ডন্দেশ্যে কোনও পার্থক্য নাই । খগবেদীয় সপ্রুপদী- 

ইয়া থাকে, তাহা মনত লহ বিবৃত হইয়াছে | তদ্যথা_- গমনেও (সই অর্থলাভ, ধনলাভ প্রতি উদ্দেশ্েই লপুপদ গমন 
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পি ! বর বিধান রহিয়াছে । তবে উহার আন্ষঙ্গিক প্রাক 
ূ থে পশ্চিম হইাতে পুর্বদিকে সাততী ' করার 1 ঃ 

ক্লামাতার বামদিকে সম্থু র্ 

কষ ক্ষুদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করা হয়। জামাত! সাতটী মন্ত্রে মাত 

-নক্ষায় বধূর পদ চালিত করিয়া থাকেন। মর এই-., 

পদে বকে পতির অগ্ুব্রতা হওয়ার এবং পুত্রাদি লাভের 

উপদেশ আছে। আর একটা পার্থক্য এই যে, খগ্বেদায 



বিবাহ 

বিবাহে সপ্তুপদী গমনের জন্য সামবেদীয় ও যজুর্কদীয় প্রথার 
হ্যায় ক্ষুদ্র মগ্ডলিকা অগ্কিত করা হয় না। সাত মুষ্টি তওুল 

রাখিয়া তদুপরি বধূর পদ ক্রমশঃ পরিচালিত করিয়া উক্ত মন্ত্রে 

সপ্ুপদী গমন ব্যাপার সম্পনন হইয়৷ থাকে । হিন্দুবিবাহে এই 
সপ্তপদী গমন যে অতি মুখ্যা্গ তাহা বলাই বাহুল্য । এই 

ব্যাপার নিষ্পন্ন না হওয়া পধ্যন্ত দাম্পত্য সিদ্ধ হয় না, ধর্মপত্রীত্ব 

সাব্যস্ত হয় না। 

সপ্তুপদী গমনের পরেই কন্যার পিতগোত্র নিবৃত্তি হয় এবং 

স্বামিগোত্রপ্রাপ্থি ঘটিয়! থাকে । যথা-_ 

“স্বগোত্রাদত্রশ্ততে নারী বিবাহাৎ সপ্রমে পদে। 

পিতৃগোত্রনিবৃত্তি পতিগোত্রেণ কর্তব্যা তন্তাঃ পিঝ্ডোদকক্রিয়া ॥” 

( লঘুহারীত ) 
অর্থাৎ সপ্তপদীগমনের পর হইতেই নারী পিউুগোত্র হইতে ভ্রষ্ট 

হয়। অতঃপর তাহার পিগ্োদক ক্রিয়াদি পতিগোত্রেই কর্তব্য। 

বৃহম্পতি বলেন-__ 

“পাণিগ্রহণিক! মন্ত্র পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। 

তর্ত,গোরেণ নাপীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ ॥৮ 

অর্থাৎ পাণিগ্রহণ সময়ে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেই 

সকল মন্ত্র পিতগোত্রীপহারক। উহার পর হইতে ভর্তৃগোত্রের 

উল্লেখেই পিগুদানাদিক্রিয়া করা কর্তব্য । 

গোভিল বলেন, বৈবাহিক মন্ত্রসংস্কৃতা স্ত্রী নিজ'গোত্রের 

উল্লেখ করিয়া পতিকে অভিবাদন করিবে । গোঁভিলের এই 
কথার ব্যাখ্যা করিয়৷ ভট্টনারায়ণ লিখিয়াছেন--সপ্তপদী 

গমনেব পর নবোটা পত্বী পতিকে যখন অভিবাদন করিবে, 

তন পতির গোত্রকেই আপনার গোত্ররূপে উল্লেখ করিয়া 

অভিবাদন করিবে। পতির অভিবাদনেই সামবেদীর বিবাহের 

পরিসমাপ্তি হইয়! থাকে। 

সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে লিখিত আছে-- 

“ততো দিনান্তরে রথাবঢ়াং বধূং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ॥” 

বিবাহ দিবসের পর দিবস বর বধূকে রথারঢ 
ধুর গতিগৃহে গন করিয়া স্বগৃহে লইস্জা যাইবেন। 
উহার মন্ত্র এই-_ 

. “ও প্রজাপতি িশ্বি্,পডনদাঃ কন্তা দেবতা ফলারোহণে 
বিনিয়োগঃ | ও সুকিংশুকং শাল্সলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং স্থবৃতং 

শ্রচন্রং। আ রোহ সধ্যে অমৃতন্ত লোকং স্তোনং পতোো কৃণুঘ।” 

(ধক ১০1৮৪।২৭) 

সা়ণের ভাষ্য অনুসারে ইহার অর্থ এই যে, হে ৃর্য্যে 
( এ স্থলে বল হে বধু) তোমার পতিগৃহে যাইবার রথ সুন্দর 
পণার বৃক্ষে ও 'ুন্দর শান্সলী তরুতে নির্শিত। ইহার মুস্তি অতি 

[ ৭৬৪ ] বিবাহ 
উত্ক্ এবং স্বর্ণের প্রায় প্রভাবিশিষ্ট এবং উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত। 

উহার স্ত্রী অতি স্থন্দর, উহ দুয়ের আবাস স্থান । তোমার পতি- 

গৃহে অতি প্রচুর উপচৌকন লইয়। যাও। 

এই খক্পাঠে জানা যায় যে, সেই অতি প্রাচীন সময়ে এদেশে 

রথের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ব্ধ্গণ পতিগৃহে গমনকালে 

যে রথে যাইতেন, তাহা “মুপরিবেষ্টিত” থাকিত, উদ্দেশ্য এই 
যে, বধূ জনসাধারণের নয়নপথে পতিত না! হন, অথবা পথের 

ধুলি প্রভৃতি দ্বারা তাহার কোন অসুবিধা না হয়। পিতার 

গৃহ হইতে পতির গৃহে যাওয়ার সময়ে বূদের উপটৌকন লইয়া 

যাইবার প্রথা অতি প্রাচানতম খণেদের সময় হইতেই এদেশে 

চলিয়া আসিতেছে । এখনও এই প্রথা সর্বত্রই দেখিতে 

পাওয়া যায়। খথেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ হৃক্ফে আরও 

কয়েকটা খকে বধূর পতিগৃহে যাওয়ার সময়ে রথ ও উপটৌকনের 
উল্লেখ আছে। 

গমনকালে পথে কোন প্রকার বিস্ব উপস্থিত না হয়, 

এনিমিত্তও অনেকগুলি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা 

"ও মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদস্তি দম্পতী স্গেভিচুর্ণ- 
মতীতামপ দ্রাজবরাতয়ঃ 1৮ (ঝক্ ১০।৮৫।৩২) 

ওপবিষ্ণণর ভাষ্যান্নসারে ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ-- 
যেসকল চোর দন্থ্য প্রভৃতি পথে চুরি বাটপাড়ি কবে, 

তাহারা যেন এই দম্পতীর গমন ন| জানিতে পারে। এই 
ঘম্পতী মঙ্গলজনক পথে রথ চালিত করিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম 
করুন, শক্রগণ পলায়ন করুক। ইহার পূর্ববর্তী ধকের অর্থও 
এইরূপ । এই ছুইটী খক্ মন্দ্বারা প্রাচীনতমকালে পথের 
বিবিধ প্রকার ছুর্মতা ও চোর ঈস্থ্য প্রভৃতির উপদ্রবের কথা 
স্প্ই জানা যাইতেছে । 

ধগ্থেণীয় বিবাহপদ্ধতিতে রথারোহণের যে মন্ত্র আছে, 
তাহা এই-_- . 

"গু পুষা ত্বেতে। নয়তু হস্তগৃহ্াশ্থিন ত্বা প্রাবহতাং রথেন। 
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্ধী যথাসে! বাশিনী তব বিদথমা বদাসি”। 

১০ মণ্ডল ৮৫ স্ক্রু ২৩ থক। 

অর্থাৎ পৃষা তোমাকে হস্তধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া 
যাউন, অশ্বিদ্ধয় তোমাকে রথে বহন করুন, গৃহে যাইয়! গৃহিমী 
হও, গৃহের সমস্ত ভার গ্রহণ কর। সমাজের উচ্চশ্রেণীর সন্থাস্ত 
লোকের মধ্যে বিবাহে যেন্ধপ রীত্যাদি প্রচলিত ছিল, বৈদিক 
মন্ত্রে তাহারই আভান প্রদত্ত হইয়াছে। 

অতঃপর যে মন্ত্রটা পাঠ করিয়া কন্তাফে গৃহে প্রবেশ 
করাইতে হয়, তাহা অতি সারগর্ভ। তাহ! এই-. 

“ও ইহ প্রিয় প্রজায়েত, সমুধ্য তামন্মিন্ গৃহে গারপত্ায় 
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জাগৃহি। এনা পত্যা তন্বং সং স্জন্বাধা বিদথম1 বদাথঃ। 
(১* মণ্ডল ৮৫ সন্ত ২৭ খক্) 

ইহার অর্থ এই যে, এইস্থানে তোমার সম্তানসন্ততি জন্মলাভ 

'করুক এবং তাহাতে তুমি প্রীতিলাভ কর। এইগৃহে সাবধান 

হইয়! গৃহকাধ্য সম্পাদন কর। পতির মহিত আপনার দেহ মন 

মিলিত করিয়। আমরণ গাহৃস্ক্য ধন্ম পালন কর। 

নববধূকে সুগৃহিণীতে পরিণত করার নিমিত্ত বিবাহের বৈদিক 

মন্ত্রে এইরূপ বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুর পত্রী দাসী 

নহেন, তিনি বিলাসের উপকরণ নহেন, তিনি সহধর্মিণী ও 

গৃহিণী। পরবর্তী স্থৃতিকার ও পৌরাঁণিকগণ স্ত্রীধর্শবর্ণনে 

পতিব্রতা পত়্ীগণের নিমিত্ত বু উপদেশ দিয়৷ গিয়াছেন। 

বিবাহাস্তে বর বধূকে ঘরে লইয়া গিয়া প্রতিবাসীদগকে 

বধূদর্শনের নিমিত্ত এবং বধূর প্রতি আশীর্বাদ 

করাঁর নিমিত্ত আহ্বান করিবেন। প্রতিবাসীরা 

বধূদর্শন করিয়া দম্পত্তীকে আশীর্বাদ করিয়া যাইবেন। এই 

সকল সদাচার ও শিষ্টাচার এখনও বিবাহপদ্ধতিতে এবং 

সামাজিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া:.যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক 

মন্ত্র এই_- 

“& সুমঙ্গলীরিয়ং বধূবিমাং সমেত পশ্ঠত। 

সৌভাগ্যমন্ঠে দা যাথান্্ধ বিপরেত ন।* 

অর্থাৎ হে প্রতিবাসিগণ ! আপনারা সমবেত হইয়া আগমন 

করুন, অনন্তর এই পরিণীত সুমঙ্গলী বধুকে দন করুন এবং 

আঁীর্বাদ দ্বার! ইহাকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আপন আপন 

মালয়ে গমন করুন । 

বধধদর্শন ও আঁীর্বাদের সেই বৈদিক প্রাচীনতম প্রথা এখনও 

সমাজে প্রায় সেইরূপ ভাবেই প্রচলিত আছে। তবে এস 

আহ্বান করিতে হয় না। বর পক্ষের নিমন্ত্রণে ও আমন্থাণে 

শাস্ত্রীয় স্বগণ সমবেত হইয়া বধৃদর্শন ও বর্ধুকে আশীর্বাদ করিয়! 

থাকেন। ঞ 

বধুকে স্বগৃহে আনয়ন করার পরেও সাব্বিক অনুষ্ঠান নিবৃত্তি 

হইত না। অতঃপর দেহসংস্কারের নিমিত্ত 

হোম করিতে হইত। এই প্রায়শ্চিন্ত হোম 

1 পাপজনিত অমঙ্গলস্থচক বেখা 

এমনের নিমিত্ত যক্ঞ কবা হইত। 

উহার মন্ত্র এইরূপ-_ 

বধূ-প্রদর্শন 

দেহ-সংন্কার 

দারা বধূর দৈহিক পাপের ব 

3 চিহ্নাদির অণুতজনকতা প্র 

॥ এই যজ্ঞ এখনও হইয়া থাকে । 

(১) ৩ রেখা সন্ধিধু ক্ষন বর্ডেষু চযানি
 তে 

তানি তে পূর্ণাচত্যা সর্ববাণি শময়াম্যহম। 

অর্থাৎ হে বধূ, তোমার রেখাস্কিত ললাট করতলাধি
তে এবং 

_. শে পীশাীপীীশা শা শাতীিতি 

কোন পাপ অনুহ্ঠিত হইয়াছে, বা অমঙ্গল চিহ্ন প্রকাশিত আছে, 

আমি এই পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমঞ্জের দোষ ক্ষালিত করিতেছি। 

(২) কেশেষু ষস্চ পাপকমীক্ষিতে রুদ্িতে চ য। 

তানি চ পূর্ণাহুত্যা সর্ববাণি শময়ামাযহম্ । 

তোমার কেশপাশের অশুভ চিহ্ন, তোমার চাহনির পাপ ও 

বোদনের পাপ প্রস্থুতি এই পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করিতেছি । 

(৩) শীলেষু যস্চ পাপকং ভাতে হসিত্ে চ যং। 

তানি চ পুর্ণান্ুত্যা সব্ধাণে শময়ামাহম্। 

তোমার আচাবে বাবহাবে, তোমার হামিতে ও ভাষাতে 

যে কোন পাপানুষিত হইয়াছে, এই পূর্ণাহুতি দ্বারা সে সমস্ত 

প্রশমন করিতেছি । 

(৪) আরোকেষু চ দস্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ য। 

তানি চ পৃর্ণানুত্যা! সর্ববাণি শময়াম্যহম্। 
তোমার দ্স্তারোকে (দাতের মেড়ে), দস্তে, হস্তে ও পরে ষে 

পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে নকল পুর্ণাুতিতে প্রশমন ক: রতেছি। 
(৫) উর্বোরুপস্থে জঙ্যয়োঃ সন্ধানেযুচ যানি তে। 

তানি তে পুর্ণাহুত্যা সর্ববাণি শময়াম্যহম্ ॥ 

হে কন্যে। তোমার উরু-দ্বয়ে জননেন্দ্রিয়ে, জঙ্ঘায় ও 

জানু প্রভৃতি সন্িতে যে সকল পাঁপ অগ্নঠিত হইয়াছে, মে সকল 

পূর্ণাছতিতে প্রশমন করিয়াছি। এইরূপ সর্ব প্রকার পাপ 

প্রশমন করিয়া দেহ ও চিন্ত শুদ্ধিপূর্ব্বক হিন্দুপতি (নিজের পত্তীকে 

গৃহিণী ও সহধর্মিণী করিয়া এই সকল বিবাহ মন্ত্র পাঠ করিলে 

হিন্দুবিবাহের গভীরতম সুষম অভিপ্রায় কিয়ৎ পাঁরমাণে ধারণাণ 

আভাস জন্মিতে পারে। 
হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্ঠ। 

হিন্দু বিবাহ এক মহাঁযক্ঞ, স্বার্থই ইহার আহি, নিফাম 

ধর্দলাভ এই যজ্েের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই 

হিন্দুবিবাহের একমাত্র পদ্ধতি, যজ্ের অন এই বিবাহের 

আরগ্ত, কিন্ত শমশানের অনলেও এই বিবাহবদ্ধন বিনষ্ট করিতে, 

পারে না। কেন না শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে স্বামীর মৃতু 

হইলে সাধবী শ্রী ্ রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া পতিলোক গমনের 

সাধনায় কালাতিপাত করিবেন । বিবাহের দিন হইতেই নারীর 

বহ্গচর্ধ্য ব্রত আরস্ত হয়। পণতর সুখময় সঙ্গলাভের প্রথম তিন 

দিবসও কুন্ুমকোমল! হিন্দবালাকে ্রক্মচর্ষেযই অবস্থান করিতে * 

হয় (১)। আবার ভাগ্যদৌষে সাধবী সত্তী হিন্দুরমণী যখন 

শুশানের যন্তানলে পতির প্রেমময় দেহ ঢালিয় দিয়] শূন্য হাতে 

- পাশা শী আদল ১ শিশপশিশিটিও পপাস্পিশপলএ পপি শাক পপ শীিশীট  পীপিস্পিপশেসিীসিপপি পপি, ৩ 

শশী 

(১) “ততঃ প্রভৃতি তরিরাত্রমক্ষারলঘণ।শিনৌ দৃম্পতী ব্রদ্নচারিণৌ তৃমি- 
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পযাায়।ং শয়ীয়াত।ম্।- সামধেদীর বিবাহপদ্ধতি।” 
কল ও নাভিকৃপাদি প্রদেশে ষে 

চক্ষুরিন্রিয় পরিরক্ষক পঙ্গু স 

*ন্দ্ো! 
নস ০ 



বিবাহ 
4 শুপাশি এপার ৯, 

9 শৃঠমনে শ্মশান হইতে গৃহশ্মশানে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও 

তাহার পক্ষে উ ত্রক্গচর্ধ্যই ব্যব্থ (২/। স্মৃতরাং হিন্দু- 

(পবাহ ভত্রীপুরুষ সংযোগের একটা সামাজিক রীতি নহে, ইন্দ্রিয় 

(বগাসের সামাজিক বিধিনির্দিন্ট নির্দোষ উপায় নহে, অথব! 

গর্থহ্যশ্রের নিমিত্ত স্্ীবুরষ একটী সামা্রিক বন্ধন ঝ1 (০১- 

।)$০৮ নহে, উহা] একটা কঠোর যব্র এবং হিন্দুজীবনের 

একটা মহাত্রত। 

সানাপ্সিক জীবনের উহা! একটী মহাত্রত বলিয়াই সংসার!- 

শম বিবাহ অবশ্কর্তবা। তাই শাস্ত্কারগণ এক বাক্যে 

উহার বিধান করিয়াছেন। মিতাক্ষরার আচারাধ্যায়ে বিবাহের 

নিত্য স্বীকৃত হইয়াছে । যথা 

প্রতিপুরধন্মত্বেন বিবাহস্িবিপঃ তর পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ_ 

নিত্য; কাম্যশ্চ |” 

অর্থাৎ রতি, পুত্র ও ধর্ম এই ত্রিবিধার্থে বিবাহ । তন্মধ্যে 

পৃতজার্থ বিবাহ দ্বিবিধ--নিত্য ও কাম্য। এতত্ারা বিবাহের 

ন্যত্ব (৩) স্বীকৃত হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে পুত্বার্থ 

বিসাহ নিতা, যাহা নিত্য তাহা ন| কৰিলে প্রত্যবায় ঘটে। 

সথতর|ং খধিগণ সামাজিক হিতসানের 'ও গাঙ্্যধর্ম গ্রতি- 

পালনের নিমিত্ত বিবাহের অবশ্ঠকর্তব্যতার বিধান করিয়! 

নিয়াছেন। সকল হিন্দুশান্্েই বিবাহের নিত্যত্ব প্রতিপাদন্৫থ 

ন্চ্ শাস্ত্রীয় বন পরিরৃষ্ট হয়। * 

পন গৃহেণ গৃহস্থ; স্তাসতার্য্যয়৷ কথ্যতে গৃহী। 

ঘর ভাঁর্ধা। গৃহং তর ভাধ্যাহীনং গৃহং বনম্ ॥” | 

বৃহৎপর1শরসংহিত। 8৭০ | 

কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় লা, ভার্ধ্যার সহিত 

/২) “মুতে ভন্তরি সার্বী স্ত্রী রঙ্ষচর্ষো বাৰস্থিত”--মনুলংহিতা | 

/ ১) গনিভাং সপ যাবদাবু কদাচিখ্তি কনে 

ইত্াক্ততিকূমে দোষ এতেরহা।গচৌদন।ত। 

ফলশতিবাঁপ্নয়। চ তপ্নিহ্যমিতি কীঙি তন 

অর্থাৎ যে বিধিন।কো নি শক ব। সদ শব থাকে? শ্যাবজ্জীধন করিবে? 

কিং] “বদাচ লঙঘণ করিবে না” এইরূপ নির্দেশ থাকে বা লঙ্বনে দোষ. 

কটি থাকে) কিংবা হা।গ করিংৰ না, একপ নির্দেশ থাকে অথবা কি শব্দের 

পুন; পুন? প্রযোগ খাঁকে, এইকপ বিশি নিঠ] বলিয়। অভিহিত হয়। 

* এখানে দুই একটা বচন মাত্র উদ্ধত হইল £-- 

গুরুণানুমতঃ স্বাত্া। নমাবুতত্ত। যথাবিধি। 

উদ্বহেত দ্থিজে| ভাবাং সবর্পাং লক্ষণান্থিভাম্ ॥ (মনু ৩৪) 

২। অববপ্লতব্রদ্ধচদে]। লক্গণ্য: স্্িশমুদ্ধহেত। (যাজ্ঞবক্ষাসংহিত| ১1৫২) 

৬। সিদেত বিধিবদ্।ধর্যানসন।নাধগোত্রজ।ন। (শবনংহিত| ৪র্থ অধ্য।য়) 

৪) গৃহগঃ নদৃশ]ুং ভ।গ্য।ং বিন্দে তানম্যপূর্ববাং যণীয়সীম্। 

(গোভনসংহিতা| ৪র্থ অঃ।) 

] বিবাহ 

গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হয়। যেখানে তাধ্যা সেই থানেই 

গৃহ, ভার্্যাহীন গৃহ বনসনৃশ । 
মৎস্যসত্ত তন্ত্রে আছে-- 

“অদারম্ত গতিনণস্তি সর্বান্তশ্তাফলাঃ ক্রিয়া । 

স্থরার্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্যে! বিবর্জয়েৎ ॥ 

একচক্রো রো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঠ। 

অভাধ্যেহপি নরস্তদ্ধদযোগ্যঃ সর্বকর্ণাস্থ | 

ভাষ্যাহীনে ক্রি! নাস্তি ভাধ্যাহীনে কুতঃ সথম্। 

ভাষ্যাহীনে গৃহং কন্ত তন্মাস্তরধ্যাং সমাশ্রয়েৎ ॥ 

সর্বস্বেনাপি দেবেশি ! কর্তব্যো দারসংগ্রহঃ ॥৮ 

( মৎস্তস্ক্ত ৩১ পটল ) 

ভার্্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই, তাহার সকল ক্রিয়া নিক্ষলে, 
তাহার দেবপৃজা ও মহাযজ্ঞে অধিকার নাই, একচক্র ব্থ ও 
একপক্ষ পক্ষার ন্যায় ভাধ্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্যে অযোগ্য; 

ভা্ধ্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই, তাধ্যাহীনের স্থ নাই, 

ভাধ্যাহীনের গৃহ নাই, অতএব ভারা! গ্রহণ করিবে, হে দেবেশি 

সর্বস্বান্ত হইয়া ও দাঁরপরিগ্রহ করিবে। 

শাস্ত্রীয় বচন গ্রমাণসমূণ্হর দ্বারা অতি স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ 
গৃহিণী ও সহধর্মিনী হইতেছে যে, হিলুখ বিবাহসংস্কাব গান 

শ্রমের ধর্মসাধনমূলক। 

ভ্রীধর্মনিরপণেও জ্রীশোকদের গাহস্থধ্মের প্রতি দাট্ট 

মরু করার বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । পতিপঝ্রীৰ 

এক প্রাণতা, পতি প্রতি এবং পির গাহ্ঙ্্য কাধ্যাবলীর 

গ্রতি পত্রীব তীত্র মনঃসংযোগ প্রভৃতির নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ 

শন্ধে দেখিতে পাওয়া বায় যথা 

পম ভাঁষ্য। ঘা গৃহে দক্ষা সা ভাধ্য যা প্রিয়ংবদা | 

ম। ভার্য্যা ঘ। পতিপ্রাণা সা ভার্ষ্যা বা পতিব্রতা ॥ 

মভতং পর্মবহলা সততঞ্চ গতি প্রিয়া | 

সশতং প্রিয়বন্ুদী চ সভ্তং খতুকামিনী ॥ 

পিহ্দেবক্রিয় যুক্ধা সর্বসৌভাগাবদ্ধিনী। 
যন্তেদূশী ভবেদ্থারধ্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ ॥ 

যশ্ত ভাধ্যা গুণজ্ঞ| চ ভর্তা রমন্থ্রগামিনী | 

অল্লাল্লেন তু সন্তষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া গ্রিয়া ॥” 

( গারুড়ে নীতিসার 
মহাভারতে লিখিত আছে-- 

"আর্ধং ভার্ষ্য। মনুষান্ত ভার্ধ]! শ্রেষ্ঠতমং সণ । 

ভার্ষ্যা মূলং ত্রিবর্গন্ত ভার্ধ্যা মূলং তরিষাতঃ ॥ 

ভার্াবস্তঃ ক্রিয়াবস্তঃ সভার্ধ্যা গৃহমেধিন2। 

ভার্যযাবন্তঃ প্রমোদাস্তে ভার্ষ্যাবস্তঃ শ্রিয়াস্বিতাঃ 1 



স্প্যান পপ পিল সীট 

আধ্যাশৃন্তা' বনসমাঃ সভাধ্যাশ্চ গৃহাঃ সদা । 

গৃহিনী চ গৃহং প্রোভং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥ 

অশু“চঃ স্ত্রীবিহীনশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কর্মমণি। 

যদহ্ছাং কুরুতে কর্ন ন তস্ত ফলভাগ, তবেৎ ॥” 

আধুুনক পাশ্চাত্যজাতীম়দিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, 
ভারতবধ।য় হিন্দুগণ নারীজা।তকে ক্রীতদাসের স্ায় মনে করেন। 

স্্ীদিগের প্রতি উচ্চতর সম্মান হিন্দুর্দের মধ্যে গ্রদশিত হয় না। 

ধাহার! হিন্দু সমাজের শাম্ত্রাদর মন্্ অবগত আছেন, তাহারা 

জানেন, হিন্দুশান্ত্রকারগণ নারীগণের প্রতি কেমন উচ্চতর সম্মান 

প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, উদ্ধৃত বচননিচয় তাহার উৎকৃষ্ট 
প্রমাণ। এতদ্কতীত মন্ুসংহিতাতে স্প্টতঃ স্ত্রীগণের প্রতি 

সম্মানপ্ররশনের উপদেশ লিখিত হইয়াছে । মনু বলেন-- 

*প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পুজা গৃহদীপুয়ঃ | 

সিং শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোইস্তি কশ্চনঃ ॥ 

উত্পাদনমপত্যন্ত জাতশ্ত পরিপালনম্। 

প্রতাহং লোকষাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্্রীনিবদ্ধনম্ ॥ 

অপত্যং ধন্মকাধ্যাণি শুঞ্ষা বাতিকওমা । 

ধারাধীনস্তথা দ্বগ্নঃ পিতৃণামাত্বনশ্ঠ হ।” (মঙ্গু ঈম অধ্যায় ) 

মর্থৎ পুথ প্রদান করেন বলিয়া ইহারা মহাভাগা, 

পুজার! এবং গৃহের শোভাস্বরূপা। গৃহস্থদের গৃহে গৃহিণী ও 

গুহপক্দীতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহাবা অপত্যোতৎ্পাদন 

করেন, জাত সন্তানের পালন করেন এবং প্রত্যহ লোকষাঞার 

নিদানস্বরূপ ।  ইহারাই গৃহস্থের গৃহকাধ্যের মুলাধার। 

অপত্যোতৎপাঁদন, ধর্শকাধ্য, শুশ্বষা, পবিভ্রবতি, আস্মা ও পিতব- 

শৃণেব স্বর্ম প্রভৃতি দারাধীন । 

কল্যাণকামী গৃহস্থগণ নারীজাতিকে থে বহু ভাবে বহু সম্মান 

করিবেন, মনু তাহার অতি স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন । যথা_- 

ত্র নাধ্যপ্ত পুজান্তে রমস্তে তত্র দেবতা । 

ধাৈতাস্ত ন পৃক্জান্তে সর্বাস্ত হাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥” মেনু ৩৫৬) 

পাশ্চাত্য মমাজতন্ববির কোমটী (0০798০) প্রমুখ প্ডিতগণ 

নারীাতির প্রতি সম্মানপ্রদরশনার্থ ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চতম 

উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ হিন্দুগণ 

গহিণীকে সাক্ষাৎ গৃহলদ্্ী ও ধর্মের পরম সাধন বলিয়া সম্মান 

করিতে শিক্ষা গ্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্বী যাহাতে সুগৃহিণা 

* হয়! পতিব্রত। হন, পি 

গান্ত্রোপদেশ প্রদান করা হয়। 

করনা দৌ রব পৃথিবী খ্রবং বিশ্বমিৰং জগৎ 

| ইমে করবা স্ত্রী পতিতুলে ইয়ম্ ॥” পিবাহমগ্র। 
গ্রবা মপর্জধত ্ 

রর বলোঁক চিরস্থামী, এই 
হে প্রার্থামান দেব, যেমন এই প্র 

টি ০ পা পা ৯৩ পি ১ যু 

পি 

কুলে দুঢ়া হন, বিবাহের দিনেই তাদৃশ ; 

পপ সপ 

] বিবাহ 
পৃথিবী চিরস্থায়িনী, এই পরিরৃষ্ঠমান সমস্ত চরাচর চিরস্থায়ী, এই | 
অচলরাজীও চিরস্থায়ী--এই স্ত্রীও এই পতিগৃহে সেইরূপ চির- 

স্থায়িনী হউন । 

ইহ ধৃতিররহ স্বধৃতিরিহ রতিরিহ রমস্ব । 

ময়ি ধৃতিময়ি স্বধতির্ময়ি রমো! ময়ি রমস্থ ॥” 

হে বধু, এই গৃহে তোমার মতি স্থির হউক, এই গৃহে তুমি 

সানন্দে কালযাপন কর, আমাতে তোমার মতি স্থির হউক, 

আত্মীয়গণের সহিত তোমার মিলন হউক, আমাতে তোমার 

আসক্কি হউক, আমার সহিত তুমি সানন্দে কালযাপন কর। 

প্রায় সকল স্থৃতি ও পুরাণাদিতে স্বীপোকদের এইক্জপ গহন 

ও পাতিত্রত্য ধর্মপালনের নিমিত্ত বুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই সকল উপর্দেশই বেধমূলক | বেধে বিবাহ মময়ে বধুদিগেব 

প্রতি যে সকল উপদেশ দেওয়া হইছে, সেই নকল উপদেশ 

অবলধ্ধনে পরবর্তী স্মতিকারগণ স্্ীপর্ম খিুতি কবিয়াছেন। 

পাণিগরহণের মঞ্তগুলি গ্বেদের সময় হইতে এদেশে গ্রচণিত। 

সেই মতি প্রাচানতমকাল হইতে এদেশের পাণিগ্রহ্ণ কার্ম। 

যেকিরূপ উচ্চতম উদ্দেস্টামূলক ছিপ এই মক্ল মন্্হ তাহা: 

প্রমাণ। যাহাতে গাহগ্কাপশ্শ শ্প্রতিপাপিত হয় যাহাণে 

বধূ পাঁণিগরাহকের সংসারে স্ুথমৌন্ডজাগ্য পদ্ধন কবেন 

পাণিগ্হণের প্রথমমঞ্্রেই তাহাকে এই উপর্দেশ দেওয়া হইত | 

পতির গৃহে প্রবেশ করিয়া জী মেন তাহার ক্েশবে দলা 

পলি প্রদান করেন, তিনি যেন ক্রোদুষ্টিতে পতির প্রি 
বা! পতির আম্মীয্ জনের তি দুষ্টিাত না করবেন, তিনি 

স্বামীর প্রতিকুলচারিণী না হন, তিনি যেন গতিগৃের পঙ্বী। 

পির মঙ্গলকাবিণী হন, গোমহ্যাপির সবা-গগিচধ্যায সেশ 

তাহার দৃষ্টি থাকে, কেননা! এই সকল পণ 

সৌভাগ্যবদ্ধনের হেতুকূপে গণ্য হইত। সুতরাং ভঙ্তাণ আন্দীথ 

স্বজন ও পশ্তপের প্রতি খেন নবোঢ়াব প্রীতিপৃর্ণ দৃষ্টি থাকে 

ইহাই দ্বিতীষ মঙ্ের উদ্দেশ্য । তৃতীয় মগ্রে দ্বিতায় মনগেনহ 

আংশিক পুনকল্তি। চতুর্থ মন্ত্রী গর্ভাানে পঠিও 

উপযুক্ত । উহা সন্থানকামনামূলক | পঞ্চম মঞগ্রটাণ উদ্দেশ 
অন্তি ম্হান্। পুর্ষকালে ন্ভারনবর্ষে যে একান্নপভিহাাপ' 

প্রচলিত ছিল এবং সেই প্রথাটী যে অতান্ত মনাদৃত্ 2 ৩ পঞ্চ 

মঞ্টা তাভার প্রমাণ এতদ্যতীত পঞ্চম মস্কের আর? মে গুড * 

গভীর উদ্দেন্ট আছে, জগতের আর কুগ্রাপি সেজূপ ভাগ দেখা 

পাওয়া যায় না। হিন্দুর পাণিগ্রহণ ঘে আম্মন্টগসস্তোগের 

নিমিশ্ত নহে--উহা যে পারিবারিক সুখসমুদ্ধির উদ্দেঞ্রমুলক এই 

মন্ধথে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্বারা স্বামী বোট 

পড়ীকে বিবাহসংস্কারের সময়ে অগ্নি প্রভৃতি দেন্তার সমক্ষে 

গৃহস্ছেল 

হলনা 
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প্রপন্নগস্ভীরনিনাদে বলিয়া দিতেছেন, প্রিয়তমে | তোমাকে 

কেবল আমার সেবা বা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, 

তুমি আমার পিতার সেবা করিবে, আমার মাতার সেবা করিবে, 

আমার ভগিনী ও ভ্রাতাদের সেবা! করিবে। হিন্দুবিবাছের 

এইরূপ উচ্চতর লক্ষ্য আর কোনও সমাজে দৃষ্ট হইবে না। 
হিন্দুর প্রত্যেক কার্যেই স্বার্থবিসর্জনের পবিত্রচ্ছবি প্রকটিত- 

ভাবে বিগ্থমান, কিন্তু বিবাহে সেই পুণ্যতম চিত্র অধিকতর 

উজ্জ্লভাবে পরিস্ষ,ট হইয়াছে। 

৬ষ্ঠ মন্ত্রী নবদম্পতীর হৃদয়ৈক্যসাধনের মহামস্ত্র। ছুইটী ভিন্ন 

তির হৃদয় বিধাতার বিধানে যখন একনুত্রে আবদ্ধ হয়,তখন ইহার 

তুল্য প্রার্থনা আর কি হইতে পারে,_-আমার জীবনব্রত |. 

তোমার জীবনব্রত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অন্ু- 

গামী হউক, তুমি অনন্যমন! হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন 
কর। বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হাদয়কে মিলিত 

করিয়া দিন, বায়ু ধাতা ও বাগদেবী আমাদিগকে সংযুক্ত 

3. 

রি 
এ 

[ ৭৬৮ ] 

করুন।/ ইত্যার্দি। কেবল ইহাই নহে, এই হৃদয়ৈক্যের আরও 

পলি তি শী 

পিত- 31৭ লিড 

” ৬৬৩ 4১ 
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4 ৯ ৯ রর 

7. ৭) ৩ রা 

* 4 ॥ রর নি তি 

এক্টী মহামন্ত্র শুগুন__ 

*অন্নপাশেন মণিন। প্রাণনত্রেণ পৃথিনা । 

বন্মামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হাদয়ধ তে ॥” 

অর্থাৎ হে বধু! তোমার মন ও হৃদয় অব্নদানরূপ মণিতুল্য- 

পাশে ও প্রাণরূপ রত্বসুত্রে ও সত্যস্বরূপ গ্রন্থিদ্বারা বন্ধন 

করিতেছি। হিন্দুপতি বিবাহের পবিত্র হোমানল সাক্ষী 

করিয়া, দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া, তর্দীয় সহ্ধর্দিণী পত্ধীকে 
বলেন--“যদেতদ্কদয়ং তব তদন্ত হদয়ং মম। 

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব ॥৮ 

হে দেবি, আজ হইতে তোমার এ হৃদয় আমার হউক, আর 
আমার যে এই হৃদয়, ইহা তোমার হউক। হিন্দুদম্পতীর 
বন্ধন যে পাশ্চাত্য সমাজের 81917718269 ০01)01801 নহে--উহা 

যে চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য দৃঢ়তম বন্ধন, উক্ত মন্ত্রগুলিই তাহার 
অকাট্য গ্রমাণ। 

( অফ্টাদশ ভাগ সমাপ্ত) 








